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RESUMO 

 

Introdução: A Ventilação Não Invasiva (VNI) consiste na oferta de suporte 
ventilatório sem uso de prótese traqueal, através de uma interface (usualmente uma 
máscara) adaptada entre o ventilador e o paciente. Embora a VNI apresente eficácia 
semelhante ao método invasivo em otimizar a troca gasosa de pacientes com 
insuficiência respiratória de várias etiologias, ainda há uma taxa de insucesso 
considerável desta modalidade. A despeito do fato de que a intolerância à interface é 
um importante fator associado à falha do procedimento, existem poucos trabalhos na 
literatura comparando diferentes dispositivos. Assim, estudos que avaliem a eficácia 
e a segurança e que comparem diferentes interfaces são necessários. A utilização 
de voluntários sadios exibe a vantagem de eliminar os sintomas da insuficiência 
respiratória que podem prejudicar uma avaliação mais específica da interface. 
Objetivos: Avaliar e comparar três tipos de máscaras para VNI, em voluntários 
sadios, quanto à freqüência e tipos de efeitos adversos e quanto ao nível de 
conforto. Casuística e Método: O estudo consistiu em um ensaio clínico 
randomizado do tipo crossover comparando as máscaras nasal (N), facial (F) e facial 
total (FT), em ventilador gerador de fluxo com orifício exalatório no circuito. Cada 
voluntário usava as três interfaces em uma seqüência randomizada. A VNI era 
aplicada por tempo total de 10 minutos para cada interface. Durante este período, 
dois níveis de pressão inspiratória e expiratória (IPAP e EPAP) no modo de 
ventilação bilevel eram aplicados, por 5 minutos, com cada máscara. Foi testado um 
nível baixo de pressão (Pbx) com IPAP de 11cmH2O e EPAP de 6cmH2O e um nível 
moderado a alto de pressão (Pma) com IPAP de 15cmH2O e EPAP de 10cmH2O. Ao 
final de cada período de 5 minutos, era aplicado ao voluntário questionário 
padronizado de efeitos adversos das interfaces, incluindo dor em vários pontos de 
pressão das máscaras, percepção incômoda de vazamentos, sensação de 
ressecamento nasal e oral e claustrofobia. O voluntário também indicava seu nível 
de conforto (em uso da interface) através de uma Escala Analógica Visual de 10 cm 
(EAV) (sendo zero o máximo desconforto e dez a ausência de desconforto). Havia 
um intervalo de 10 minutos em respiração espontânea sem máscara entre cada 
período de VNI. Durante todo o protocolo, foram monitorizados freqüência 
respiratória (f), Volume Corrente (VC), Oximetria de pulso (SpO2) e Capnografia 
(EtCO2) instalada entre a máscara e o orifício exalatório. Para a análise comparativa 
das variáveis categorizadas, foram utilizados os testes qui-quadrado de Pearson, 
exato de Fisher e Mcnemar e para as variáveis quantitativas foram utilizados os 
testes ANOVA e dos mínimos quadrados. Resultados: Foram avaliados 24 
voluntários sadios (12 mulheres) com idade entre 18 e 35 anos (média de 25,7). 
Quanto aos efeitos adversos e considerando o nível de pressão mais baixo (Pbx) 
observou-se 1. A incidência de pelo menos um efeito foi de 91,7% para N e FT e 
95,8% para F. 2. A máscara N teve média de efeitos adversos por paciente menor 
do que a F (3,58 x 5,0 p=0,002) e do que a FT (3,58 x 4,71 p=0,03). 3. O efeito 
adverso com maior incidência nas três interfaces foi “pressão da máscara” (N=54,2% 
F=66,7% e FT=66,7%). 4. Dor nos pontos de pressão foi significativamente menor 
com a FT do que com a F (37,5% x 66,7% p=0,01), sem diferença em relação à N. 5. 



 

  

A incidência de percepção incômoda de vazamentos (olhos/boca) foi menor com a 
FT do que com a N (41,7% x 75% p=0,03) e sem diferença significativa entre a N e a 
F. 6. Queixas de ressecamentos (nasal/oral) foram bem menos freqüentes com a 
interface nasal tanto em relação à facial (25% x 62,5% p= 0,01) quanto à facial total 
(25% x 75% p<0,001). 7. Em relação à claustrofobia, a máscara facial total 
apresentou uma tendência maior do que a nasal (33,3% x 8,3% p= 0,07). 
Considerando as mesmas variáveis, ao se incrementar a pressão, verificou-se que: 
1. A incidência de efeitos adversos permaneceu alta, sendo 95,8% para N e FT e 
100% para F. 2. A média de efeitos adversos por voluntário na máscara nasal 
permaneceu menor, sendo estatisticamente significativa em relação à facial (4,75 x 
6,04 p= 0,009). 3. “Pressão da máscara” continuou sendo o efeito adverso mais 
freqüente nas três interfaces (N=62,5% F=70,8% FT=75%). 4. Não houve mais 
diferença entre as máscaras com relação à dor nos pontos de pressão. 5. Com 
relação aos vazamentos incômodos, houve apenas tendência de piora em F 
comparando-se com FT (83,3% x 54,2% p= 0,09). 6. Ressecamentos permaneceram 
menos freqüentes na máscara nasal, sendo N (41,7%) x F (66,7%) p= 0,03 e N 
(41,7%) x FT (79,2%) p=0,02. 7. Maior tendência à claustrofobia persistiu na 
máscara FT em relação à N (33,3% x 8,3% p= 0,07). 8. O incremento da pressão 
aumentou a média de efeitos adversos nas três interfaces, sendo estatisticamente 
significativo na máscara nasal (3,58 x 4,75 p=0,003) e na facial (5,0 x 6,04 p= 0,007) 
e exibindo tendência na facial total (4,71 x 5,33 p=0,07). 9. Em relação à EAV de 
conforto, foi observado menos conforto com Pma em relação à Pbx nas três 
interfaces, sendo N (7,54 x 7,13 p=0,01), F (7,50 x 6,54 p<0,001) e FT (7,25 x 6,50 
p=0,001), sem diferença significativa entre as mesmas. Não houve variações 
significativas com relação aos parâmetros fisiológicos que pudessem influenciar o 
estudo comparativo dos efeitos adversos e conforto das interfaces. Não houve 
detecção de curva pelo capnógrafo quando se utilizou a máscara facial total, 
evidenciando a completa eliminação do CO2 pelos orifícios exalatórios desta 
interface. Conclusão: As três interfaces apresentaram alta incidência de efeitos 
adversos em voluntários sadios. A máscara nasal apresentou média de efeitos 
adversos por voluntário menor do que as outras duas interfaces, destacando-se 
menor incidência de ressecamentos. A máscara facial total parece estar associada a 
menos queixas de dor e de percepção incômoda de vazamentos, porém exibe maior 
tendência à claustrofobia em comparação às outras duas interfaces. As três 
interfaces apresentaram um bom nível de conforto, sem diferença significativa entre 
elas. O aumento dos níveis de pressão no modo bilevel diminuiu o conforto e 
aumentou os efeitos adversos relatados pelos voluntários sadios nas três interfaces. 
 
 
 
Descritores: Respiração artificial; Respiração com Pressão Positiva; Máscaras. 

 

 

 

 



 

  

 

 
 

SUMMARY 
 
 
 
Rationale: Non-invasive ventilation (NIV) is defined as a ventilatory support 
technique using an interface (usually a mask) instead of tracheal intubation to adapt 
the patient’s respiratory system to the ventilator. Although it is as efficacious as the 
invasive method in terms of improving gas exchange in patients with respiratory 
failure due to various etiologies, it remains associated with considerable failure rates. 
Despite the association between interface and low tolerance to NIV, few studies have 
been published evaluating the efficacy and safety of each type of interface. interfaces 
are best studied on healthy subjects avoiding the interference of confounding factors 
related to respiratory failure. Objective: To evaluate and compare three types of 
masks used as NIV interface on healthy volunteers with regard to frequency and type 
of adverse events and level of comfort. Method: A randomized, crossover clinical trial 
was conducted to evaluate and compare nasal (N), facial (F), and total face (TF) 
masks adapted to healthy volunteers using a flow generator ventilator with a circuit 
exhalation valve. The three masks were tested on all subjects in random sequence 
during 10 minutes each, equally divided between two levels of expiratory and 
inspiratory positive airway pressure (EPAP; IPAP) in bilevel ventilation: a               
low-pressure (LoP) setup (IPAP: 11cmH2O; EPAP: 6cmH2O) and a moderate to 
high-pressure (MoHiP) setup (IPAP=15cmH2O; EPAP=10cmH2O). At the end of each 
5-min period, the subjects were given a standardized written questionnaire on 
adverse events including questions about uncomfortable pressure and pain at 
contact points between mask and face, unpleasant perception of air leaks, nasal and 
oral mucosal dryness and claustrophobia. They also recorded sensations of comfort 
on a 10-cm visual analogical scale (10=absence of discomfort; 0=maximum 
discomfort). A 10-min interval of spontaneous, mask-free breathing was allowed 
between each period of NIV. The respiratory rate (RR), tidal volume (TV), pulse 
oxymetry (SpO2) and end-tidal CO2 volume (EtCO2), measured between mask and 
exhalation valve, were monitored during the entire protocol. While categorized 
variables were analyzed with Pearson’s Chi-square test, Fisher’s exact test and 
McNemar’s test, continuous variables were analyzed with ANOVA and least-squares 
regression. Results: The study included 24 healthy volunteers (12 women) aged 18 
to 35 (mean age: 25.7 years). The following was observed with regard to adverse 
events while using the LoP setup: a) The incidence of one or more adverse events by 
subject was 91.7% for N and TF and 95.8% for F; b) The number of adverse events 
per subject was smaller for N than for F (3.58 vs. 5.0; p=0.002) or TF (3.58 vs. 4.71; 
p=0.03); c) The most frequently reported adverse event was “mask pressure” 
(N=54.2%; F=66.7%; FT=66.7%); d) Pain at points of mask contact was less 
frequently reported for TF than for F (37.5% vs. 66.7%; p=0.01), but no significant 
difference was observed between TF and N; e) The incidence of unpleasant air leak 
perception around the eyes or mouth was lower for TF than for N (41.7% vs. 75%; 
p=0.03) but no significant difference was observed between N and F; f) Complaints of 
nasal or oral dryness were much less frequent for N than for F (25% vs. 62.5%; 
p=0.01) or TF (25% vs. 75%; p<0.001); g) Claustrophobia was more frequently 



 

  

reported for TF than for N (33.3% vs. 8.3%; p=0.07). The higher airway pressure of 
the MoHiP setup resulted in: a) The incidence of one or more adverse events per 
subject remained high (95.8% for both N and TF; 100% for F); b) On the average, N 
continued to be associated with the lowest number of adverse events per subject, the 
difference between N and F being statistically significant (4.75 vs. 6.04; p=0.009);    
c) Mask pressure remained the most common complaint (N=62.5%; F=70.8%; 
FT=75%); d) No significant difference was observed concerning pain; e) Reports of 
unpleasant air leak perception increased more for F than for TF (83.3% vs. 54.2%; 
p=0.09); f) N continued to be associated with the lowest incidence of dryness 
(N=41.7% vs. F=66.7%; p=0.03; and N=41.7% vs. TF=79.2%, p=0.02); g) The 
incidence of claustrophobia remained higher for TF than for N, though not statistically 
so (33.3% vs. 8.3%; p=0.07); h) On the average, pressure augmentation induced a 
higher number of adverse events per subject in all 3 mask types. The increase was 
statistically significant in the case of N (3.58 vs. 4.75; p=0.003) and F (5.0 vs. 6.04; 
p=0.007) and tended to be so for TF (4.71 vs. 5.33; p=0.07); i) No significant 
difference was observed between the masks with regard to comfort, but the MoHiP 
setup was reportedly less comfortable than the LoP setup for all mask types: N (7.54 
vs. 7.1; p=0.01), F (7.50 vs. 6.54; p<0.001) and TF (7.25 vs. 6.50; p=0.001). 
Physiological variations observed during the protocol could not account for the 
adverse events or comfort sensation reported. Interestingly, the CO2 curve remained 
undetected by the capnograph while using TF, probably because the exhaled CO2 
was completely eliminated through orifices in the mask. Conclusions: All three mask 
types presented a high incidence of adverse events in healthy volunteers. The nasal 
(N) mask was associated with a lower mean number of adverse events per subject, 
especially with regard to dryness. Although the total face (TF) mask seemed to be 
associated with fewer reports of pain and with a lower incidence of unpleasant air 
leak perception, claustrophobia was also more frequently reported. The masks were 
equally efficacious in terms of comfort. Higher pressure levels in the bilevel mode 
were associated with increased reports of discomfort and adverse events in healthy 
volunteers.  
 
Key words: artificial respiration; positive-pressure respiration; masks. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A Ventilação Não Invasiva com pressão positiva (VNI) é um método de 

suporte ventilatório no qual não é empregado qualquer tipo de prótese traqueal 

(SCHETTINO et al., 2000). Denomina-se interface de VNI todo dispositivo que 

permita o acoplamento entre o ventilador artificial e a via aérea do paciente, 

garantindo a ventilação alveolar em um ambiente pressurizado sem a necessidade 

de canulação traqueal. 

Após o acúmulo de evidências científicas do sucesso da VNI, a década de 

1990 foi o marco do interesse de pesquisadores e terapeutas (ELLIOTT; 

AMBROSINO, 2002) que nesses últimos 15 anos tornaram essa a modalidade de 

suporte ventilatório que mais cresceu no mundo. O uso de CPAP para tratamento da 

síndrome da apnéia obstrutiva do sono, capitaneada por Sullivan, Berthon-Jones e 

Issa (1983), favoreceu o desenvolvimento tecnológico de novas interfaces e 

aparelhos portáteis geradores de fluxo, permitindo a disseminação do procedimento 

em larga escala. Carlucci et al. (2001), em um estudo epidemiológico em 42 UTIs de 

hospitais europeus, observaram que a VNI foi usada como primeira escolha em 16% 

dos pacientes que necessitaram de suporte ventilatório mecânico. Desses pacientes, 

14% apresentavam insuficiência respiratória hipoxêmica, 27% edema pulmonar e 

50% insuficiência respiratória hipercápnica. 

O importante avanço da VNI em relação à ventilação convencional foi a 

mudança da interface entre o paciente e o ventilador mecânico. A interface ideal é 

aquela que se assemelha ao tubo endotraqueal quanto à eficiência da ventilação 
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alveolar, garantindo a pressurização do sistema respiratório com o mínimo de 

vazamento possível, ao mesmo tempo em que evita as complicações da prótese 

traqueal. 

As complicações dos dispositivos endotraqueais (tubos traqueais e 

cânulas de traqueostomia) estão relacionadas principalmente ao procedimento de 

intubação, à permanência da cânula na via aérea e ao conforto do doente 

(BROCHARD et al., 1995; KRAMER et al., 1995; LIESCHING; KWOK; HILL, 2003). 

Quanto à intubação, as complicações mais freqüentes são os traumas de 

vias aéreas, orofaringe e esôfago, intubação seletiva endobrônquica, intubação 

esofágica e aspiração de conteúdo gástrico (SCHWARTZ; MATTHAY; COHEN, 

1995). 

Em relação à permanência do tubo na traquéia, as principais 

complicações são pneumonia nosocomial (GUÉRIN et al., 1997) e isquemia da 

mucosa traqueal, que pode levar a estenoses pós-intubação (SUE; SUSANTO, 

2003). 

Além de todos esses efeitos indesejáveis da intubação traqueal, a 

permanência de um dispositivo translaríngeo impede a deglutição e a fala e torna 

obrigatório o uso de analgesia e sedação, o que pode, muitas vezes, prolongar o 

tempo de ventilação mecânica e permanência hospitalar (LIESCHING; KWOK; HILL, 

2003). 

Neste contexto, várias interfaces vêm sendo criadas e aperfeiçoadas para 

uso da VNI, com o intuito de se adequar às diferentes situações clínicas; ao caráter 

agudo ou crônico da enfermidade; aos diversos biotipos de pacientes; aos diferentes 

modelos de ventiladores artificiais e ao ambiente onde o método é empregado. 
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Os primeiros dispositivos que despontaram como capazes de garantir a 

liberação de ar sob pressão aos pulmões sem invasão da via aérea, respeitando as 

limitações anatômicas e funcionais do procedimento, foram as máscaras. 

Uma das mais antigas descrições do uso de máscaras como artefato 

ligado ao tratamento de enfermidades foi feita por Dräger, em 1911, que utilizou uma 

máscara acoplada a um tipo de compressor de gás para ressuscitação de vítimas de 

afogamento (PILBEAM, 1992; TURNER, 1997). Foram os benefícios no tratamento 

do edema pulmonar, porém, que impulsionaram as pesquisas com relação ao 

emprego de máscaras para suporte ventilatório com pressão positiva (BARACH; 

MARTIN; ECKMAN, 1938). 

Entre os dispositivos existentes no arsenal de opções de interfaces de 

VNI, estão as peças bucais, os prongs nasais, as máscaras: nasal, facial e facial 

total e, mais recentemente, um dispositivo semelhante a um capacete denominado 

de Helmet (Figura 1). 

 

                  

 Máscara Nasal*                     Máscara Facial*              Máscara Facial Total* 

           

Helmet **                              Peça bucal#                           Prong nasal # # 

Figura 1 - Interfaces de Ventilação Não Invasiva 

Fonte: * Arquivo pessoal   ** Antonelli et al. (2002)   # Wahl (2003)  ## Mehta e Hill (2001). 
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A máscara nasal é a mais avaliada mundialmente. Tem como área de 

interface apenas o nariz, não permitindo a respiração bucal durante a VNI, sob pena 

de despressurização do sistema. Foi inicialmente utilizada na ventilação noturna dos 

pacientes com apnéia obstrutiva do sono, sendo posteriormente ampliado seu uso 

para outras situações clínicas que necessitassem de suporte ventilatório de caráter 

prolongado, como as doenças neuromusculares e esqueléticas (HILL, 1997; 

VIANNELO et al., 1994) e mesmo em situações de insuficiência respiratória aguda 

(PENNOCK ; CRAWSHAW; KAPLAN, 1994). 

A máscara oronasal ou facial engloba o nariz e a boca e, portanto, 

possibilita a respiração bucal durante a VNI. É uma opção naqueles pacientes com 

obstrução nasal (rinite, polipose nasal) ou nos casos de insuficiência respiratória 

aguda com dispnéia importante e impossibilidade de respirar com a boca fechada 

(HILL, 1997; INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE IN INTENSIVE CARE 

MEDICINE, 2001; MEDURI et al., 1996). 

A máscara facial total vem sendo utilizada na última década. Tem área de 

interface com todo o rosto, incluindo os olhos. Distribui melhor a pressão nos pontos 

de contato com a face, permitindo também a respiração bucal e, por ser de material 

transparente, não oclui a visão, causando menos sensação de claustrofobia. 

(CRINER et al., 1994). 

O helmet é um dispositivo criado há menos de cinco anos, que engloba 

toda a cabeça, mantendo interface com a região cervical e superior do tórax. Não há 

pontos de contato com o rosto e, portanto, pode ser usado nas diversas variações 

anatômicas de face sem causar lesões cutâneas. Também é feito de material 

transparente, possibilitando maior contato do usuário com o ambiente e diminuindo a 

sensação de claustrofobia. Permite a respiração bucal, não impede a visão nem a 
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movimentação da cabeça e parece não interferir na função auditiva. (ANTONELLI et 

al., 2002; CAVALIERE et al., 2003; ROCCO et al., 2004). 

Outros dispositivos menos usados na prática clínica por suas indicações 

mais restritas são as peças bucais, geralmente moldadas individualmente e que 

permitem a pressurização das vias aéreas por oclusão bucal e os prongs nasais, que 

possibilitam a ventilação sob pressão positiva por oclusão das narinas. Embora 

esses dois dispositivos sejam menos eficientes na ventilação alveolar em níveis 

pressóricos elevados, podem ser usados como alternativa à máscara nasal, em 

suportes ventilatórios prolongados de doentes neuromusculares, propiciando menos 

desconforto (HESS; KACMAREK, 1998; HILL,1997; MASSIE; HART, 2003). 

Atualmente o grande desafio dos pesquisadores é encontrar a interface 

que, ao mesmo tempo, garanta a ventilação alveolar e uma adequada aceitação e 

tolerância por parte do paciente. 

Embora a VNI tenha mostrado eficácia semelhante ao modo invasivo em 

relação à troca gasosa (ANTONELLI et al., 2002; BOTT et al., 1993; CRINER et al., 

1994; MEDURI et al., 1996; NAVALESI et al., 2000; PINCELLI et al., 2004), esta 

modalidade ainda possui alta taxa de insucesso, variando de 23 a 40% (CARLUCCI 

et al., 2001; HESS, 1997, 2004; HOLANDA et al., 2001; MEDURI, 1998; PINHEIRO 

et al., 1998). 

Os fatores ligados a esse baixo grau de sucesso do método podem estar 

associados ao próprio doente, ao tipo de ventilador utilizado, ao modo ventilatório 

empregado, ao tipo de interface escolhida e ao ambiente onde o procedimento é 

realizado (Figura 2). 
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PACIENTE                           INTERFACE                       VENTILADOR 

Tipo de doença                          Tipo                                    Tipo 

Status clínico                           Conforto                          Modo ventilatório 

Anatomia facial                   Efeitos adversos 

         

                                              AMBIENTE 

   Domiciliar                          Hospitalar (Emergência / Enfermaria / UTI) 

    Figura 2 - Fatores associados à eficiência da Ventilação Não Invasiva 

 

Hess (2004), em revisão sistemática da literatura sobre a VNI na 

assistência de pacientes com insuficiência respiratória aguda, observou que, além 

de fatores fisiológicos como APACHE II elevado, baixo nível de consciência, baixo 

pH, excesso de secreção traqueobrônquica e presença de pneumonia, a falha do 

método está associada ao excesso de vazamentos em volta da interface e à pobre 

resposta inicial à VNI. É possível então que os efeitos adversos das interfaces 

interfiram no nível de conforto e adaptação do doente e contribuam para esta 

elevada taxa de insucesso da VNI. 

Os principais efeitos indesejáveis associados ao desconforto são: dor e 

escara nos pontos de pressão da máscara (GREGORETTI et al., 2002; HILL, 1997); 

vazamentos ao redor da interface, causando ressecamento ocular, nasal e faríngeo 

(HILL, 1997; KALAN et al., 1999; KWOK et al., 2003; PEPIN et al., 1995), rash 

urticariforme nos pontos de contato (HILL, 1997; PEPIN et al., 1995), distensão 

gástrica com risco de aspiração, desconforto torácico e claustrofobia (CRINER, 

1994; HILL, 1997; INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE IN INTENSIVE 

CARE MEDICINE, 2001; KWOK et al., 2003). 
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Os principais estudos sobre interfaces de VNI se concentraram nas 

propriedades fisiológicas dos dispositivos, limitando-se muitas vezes a avaliar o grau 

de eficiência na correção da hipoxemia ou na reversão da hipercapnia (BOTT et al., 

1993; BROCHARD et al., 1990; MEDURI et al., 1996; NAVALESI et al., 2000) 

Mesmo estudos que compararam interfaces deram mais ênfase à 

diminuição das taxas de intubação ou reintubação, que aos efeitos adversos, os 

quais eram, na maioria das vezes, considerados objetivos secundários, sendo pouco 

explorados. 

Os trabalhos que estudaram conforto das interfaces de VNI podem ter 

subestimado os efeitos adversos, pois avaliaram pacientes aguda e cronicamente 

doentes, nos quais a insuficiência respiratória, por ser a condição mais grave e 

preponderante, pode ter mascarado outras queixas. A própria ansiedade que 

acompanha a situação clínica desfavorável pode impedir o doente de identificar com 

clareza fatores subjetivos, como dor ou desconforto. 

Revisando na literatura os principais artigos que tentam traçar diretrizes 

para o uso da VNI, verifica-se que ainda não há um consenso sobre o tipo ideal de 

interface ou sobre detalhes do seu ajuste (HESS, 2004; HILL, 2004; 

INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE IN INTENSIVE CARE MEDICINE, 

2001; LIESCHING; KWOK; HILL, 2003; METHA; HILL, 2001). 

Assim, considerando a importância do binômio ventilação alveolar / 

conforto do paciente no sucesso da ventilação não invasiva, justifica-se a realização 

de um estudo de comparação de interfaces em voluntários sadios, que possibilite 

identificar diferenças na freqüência e intensidade dos efeitos adversos das 

máscaras, que são fatores preponderantes de uma boa tolerância ao procedimento. 
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2  OBJETIVOS 

 

Avaliar e comparar três tipos de máscaras – nasal, facial e facial total – 

para uso em ventilação não invasiva ajustada em níveis de pressão baixa e 

moderada a alta, em voluntários sadios, quanto a(o): freqüência e tipos de efeitos 

adversos e nível de conforto. 
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CASUÍSTICA E MÉTODOS 
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1  Delineamento do estudo 

  

Ensaio Clínico Randomizado com Delineamento Cross-over. 

 

3.2  População do estudo 

  

Indivíduos com 18 anos ou mais, de ambos os sexos, que aceitaram 

participar voluntariamente do estudo e que foram considerados sadios do ponto de 

vista da anamnese e do exame físico. 

 

3.3  Local do estudo 

  

Laboratório de Fisiologia Cardiopulmonar Dr. Eduardo Moacyr Krieger - 

Hospital Universitário Walter Cantídio – Universidade Federal do Ceará. 

 

3.4  Tamanho da amostra 

  

24 voluntários sadios. 

 

3.5  Material 

  

 • Máscaras de VNI  
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 Nasal (Disposable Contour Deluxe ® – Respironics, Murrysville, EUA) com 

coxim de acoplamento à face de silicone, sistema de acoplamento à testa com 

espuma, sem orifício exalatório e com espaço morto de aproximadamente 105 ml. 

Foram disponibilizados tamanhos médio e grande. O sistema de fixação à cabeça 

era de cintas com velcro com quatro pontos de inserção na máscara: dois ao nível 

do nariz e dois na região frontal (Figura 3) (RESPIRONICS, 2002a). 

   

           

 

Figura 3 - Máscara Nasal 

Fonte: a) Arquivo pessoal, b) Respironics (2002a) 

                                                       

 

Facial (Image 3 – Respironics®, Murrysville, EUA) com coxim de 

acoplamento à face de silicone, com um orifício exalatório intra-máscara na parte 

lateral direita da máscara, mantido fechado durante o estudo, e espaço morto entre 

210 e 335 ml. Foram disponibilizados tamanhos médio e grande. O sistema de 

fixação com cintas de velcro era de três pontos: dois ao nível da bochecha e um na 

região frontal, de onde partiam três tiras: duas laterais e uma por sobre a cabeça 

(Figura 4) (RESPIRONICS, 2002b).  

 

a) b) 
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Figura 4 - Máscara Facial 

Fonte: a) Arquivo pessoal, b) Respironics (2002b) 

 

Facial Total (Respironics®, Murrysville, EUA) com película de acoplamento 

à face de silicone, dois orifícios exalatórios intramáscara nas porções laterais 

inferiores da máscara, sem dispositivos de fechamento e espaço morto de 

aproximadamente 1500 ml. O tamanho era único. O sistema de fixação era de cintas 

de velcro com quatro pontos de inserção na máscara: dois na região frontal e dois na 

região mandibular (Figura 5) (RESPIRONICS, 2003). 

 
 

Figura 5 - Máscara Facial Total 

Fonte:a) Arquivo pessoal, b) Respironics (2003) 

 

a) b) 

a) b) 
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A tabela 1 sintetiza as características das interfaces. 

 

Tabela 1 - Características das interfaces 

Máscara 

Material de 

contato 

com a pele 

Orifício 

exalatório* 

(no) 

Espaço 

morto (ml) 
Tamanho Fixador 

Nasal silicone Não 105 
médio e 

grande 

Velcro com 

4 tiras 

Facial silicone Sim (1) 210 - 335 
médio e  

grande 

Velcro com 

5 tiras 

Facial Total silicone Sim (2) 1500 único 
Velcro com 

4 tiras 

 * intra-máscara 

 

• Ventilador Bipap Vision ® (Respironics, Murrysville, EUA) com orifício 

exalatório no circuito de tubo flexível de 22 mm. 

• Capnógrafo, Oxímetro de pulso e Monitor de sinais vitais (Dixtal ®, 

Manaus, Brasil). 

 

3.6  Instrumentos de avaliação  

 

Os seguintes instrumentos foram utilizados para a coleta de dados. 

• Questionário padronizado de efeitos adversos, que consistia em uma 

lista com os 15 principais efeitos adversos associados ao uso de máscaras de VNI, 

que eram: 

-  Pressão da máscara - pressão da interface sobre o rosto; 

-  Dor na testa; 
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-  Dor no dorso do nariz; 

-  Dor na bochecha; 

-  Dor no queixo; 

-  Irritação da pele - sensação de prurido ou ardor nos pontos de contato 

da máscara com a pele; 

-  Vazamento ao redor dos olhos - escape de ar anormal ao redor dos 

olhos que causasse incômodo; 

-  Vazamento ao redor da boca - escape de ar anormal ao redor da boca 

que causasse incômodo; 

-  Ressecamento da boca ou garganta - sensação de secura ou ardor na 

boca ou orofaringe; 

-  Congestão ou ressecamento nasal - sensação de secura ou obstrução 

nasal; 

-  Dor de cabeça;  

-  Dificuldade de respirar - dificuldade de inspirar ou expirar; 

-  Desconforto torácico - sensação de opressão ou dor torácica; 

-  Barulho do aparelho - ruídos incômodos no ventilador e no circuito; 

-  Claustrofobia - sensação de sufocamento; 

Apenas para melhor compreensão do voluntário, este era orientado a 

graduar a intensidade do efeito adverso, marcando com um X no seguinte sistema 

de escores: 0 (não foi um problema); 1 (problema discreto); 2 (problema moderado) 

e 3 (grande problema). Para efeito de análise comparativa, porém, não foi 
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considerada esta estratificação, sendo identificado como presente e relevante o 

efeito adverso relatado em qualquer magnitude. 

• Escala Analógica Visual (EAV) de conforto, que consistia em uma reta 

de 100 mm dividida em dez segmentos de 10 mm, pontuados de 0 a 10, sendo 

definido zero como o pior desconforto e dez como o melhor conforto possível. Esta 

era exibida ao voluntário, que apontava o número exato correspondente ao nível de 

conforto que a interface em uso lhe proporcionou. 

• Ficha protocolar para anotação dos dados de identificação do voluntário; 

do tipo de máscara utilizada; dos níveis de pressão positiva; das variáveis 

fisiológicas monitorizadas: volume corrente, freqüência respiratória, oximetria de 

pulso, capnografia e do escore da EAV de conforto. 

 

3.7  Treinamento da equipe 

  

A orientação dos voluntários, a aplicação do questionário de efeitos 

adversos e da EAV de conforto respiratório, bem como a implementação da VNI, 

foram realizadas sempre por um membro da equipe, que consistia do pesquisador 

principal e de duas fisioterapeutas respiratórias, treinadas pelo pesquisador. 

O treinamento foi realizado no mês antecedente ao período de coleta dos 

dados, com a realização do estudo-piloto em quatro voluntários sadios. 

 

3.8  Fluxo operacional 

 

1  Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A) após convite e aceitação do voluntário para participação da pesquisa. 
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2  Realização da anamnese e exame físico. 

3  Abertura da ficha protocolar (Apêndice B) e preenchimento dos dados 

de identificação do voluntário. 

4  Randomização da ordem de utilização das máscaras mediante o 

método do envelope fechado para uma das 6 possibilidades (sendo N-nasal, F-facial 

e FT-facial total): 

(N - F - FT) ( N - FT - F) ( F - N - FT ) (F - FT - N ) ( FT - N - F) ( FT - F - N) 

5  Explicação do procedimento, do questionário de efeitos adversos 

(Apêndice C) e da Escala Analógica Visual de conforto (EAV) (Apêndice D) ao 

voluntário com esclarecimento de eventuais dúvidas. 

6  Implementação da VNI. 

 

3.9  Implementação da VNI 

 

Após assinatura do TCLE, eram realizados anamnese e exame físico do 

voluntário e este então era mantido deitado na maca em posição de Fowler 

(inclinação de 45°). A seguir a interface correspondente ao grupo de seqüência da 

randomização era adaptada à sua face. Independentemente do tipo escolhido, a 

interface era ajustada à cabeça do participante, manualmente e de modo gentil até 

que ele estivesse em sincronia com o ventilador, conforme inspeção visual do 

padrão respiratório e análise das curvas pressão x tempo e fluxo x tempo do monitor 

do ventilador. Somente, então, esta era fixada, obedecendo a regra de manutenção 

de 2 dedos de folga entre a cabeça e a tira de fixação (MEDURI et al., 1996). Este 

período de adaptação da interface durava em média 5 minutos e não foi incluído no 

tempo de estudo/análise de cada máscara. 
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Cada máscara foi analisada por um período de 10 minutos, subdividido 

em dois períodos de 5 minutos, quando o nível de pressão expiratória positiva 

(EPAP) e pressão inspiratória positiva (IPAP) era elevado uma única vez, mantendo-

se a pressão de suporte (PS), que é a diferença entre IPAP e EPAP, constante em 5 

cmH2O. Assim, foram utilizados nos primeiros 5 minutos EPAP de 6 cmH2O e IPAP 

de 11 cmH2O e nos últimos 5 minutos EPAP de 10 e IPAP de 15 cmH2O. 

Com relação ao ventilador, este passava por um programa de calibração 

após ser ligado e somente então era utilizado pelo voluntário. O aparelho era 

ajustado no modo espontâneo (“S/T mode”), com estabelecimento dos níveis de 

IPAP/ EPAP. A FIO2 foi mantida constante em 21%. A sensibilidade era auto-

ajustada pelo aparelho, ciclo a ciclo, e baseada em variações de fluxo e volume. O 

ventilador também possuía um sistema de compensação de fugas (vazamentos), 

baseado em um ajuste ciclo a ciclo do nível de fluxo expiratório basal mantido pelo 

aparelho (RESPIRONICS, 2000). Não foi usado umidificador. 

A cada mudança de pressão, a máscara era reajustada à face do 

voluntário, com duração média de 5 minutos para readaptação e novamente esse 

tempo não era incluído no período de estudo. 

Ao final de cada período de 5 minutos, eram aplicados ao voluntário o 

questionário padronizado de efeitos adversos, bem como a EAV de conforto. Estes 

eram respondidos pelo participante ainda em uso da respectiva interface e sem 

interferência de qualquer membro da equipe. 

Eram registradas, ainda, ao final de cada período de 5 minutos, as 

variáveis fisiológicas: freqüência respiratória, média do volume corrente exalado no 

último minuto, oximetria de pulso e capnografia. 
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A freqüência respiratória e a média do volume corrente exalado no último 

minuto eram anotadas do monitor do ventilador, sendo que o volume corrente 

exalado era estimado pelo ventilador por integração de fluxo (Figura 6) 

(RESPIRONICS, 2000). 

 

 

Figura 6 - Monitorização do volume corrente exalado, freqüência 
respiratória e curvas pressão x tempo e fluxo x tempo na tela do 
ventilador 
 
 

A saturação de O2 registrada pela oximetria de pulso era anotada do 

monitor de sinais vitais (Figura 7). 

O nível de CO2 no final da expiração (EtCO2) exalado no circuito era 

mensurado pelo capnógrafo, que ficava conectado na saída da máscara e proximal 

ao orifício exalatório do circuito do ventilador. Este era calibrado antes do uso em 

cada voluntário pelo sistema de célula zero e célula de referência (DIXTAL, 2002). 

Os dados eram registrados do monitor de sinais vitais (Figura 7). 
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 Figura 7 - Monitorização da oximetria de pulso e da capnografia 

   

Entre cada mudança de máscara, houve um intervalo de 10 minutos para 

descanso do participante e eliminação do efeito de memória (“wash-out”). 

A figura 8 ilustra o desenho do protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Desenho do protocolo do estudo 
* Em uso da máscara 
 

Randomização da máscara 

 

IPAP:11 / EPAP: 6cmH2O 

(Período de adaptação)  

    (Período de estudo)       (5 minutos) 

Questionário Efeitos Adversos/ EAV conforto* 

Monitorização (VC, f, SpO2, EtCO2, curvas monitor) 

 

IPAP: 15 / EPAP 10cmH2O 

(Período de adaptação)  

    (Período de estudo)      (5 minutos) 

 

Questionário Efeitos Adversos/ EAV conforto* 

Monitorizacão (VC, f, SpO2, EtCO2, curvas monitor) 
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Como todos os voluntários usaram as três interfaces, o período de 

avaliação foi de 30 minutos. O tempo total de uso das máscaras, porém, foi de cerca 

de 60 minutos, considerando-se o período de adaptação e sincronia do voluntário 

em cada reajuste da interface e o tempo gasto para preenchimento do questionário 

de efeitos adversos. 

Os dados dos participantes foram acompanhados e monitorizados pela 

ficha protocolar do início da VNI até o término de uso. 

 

3.10 Variáveis do estudo 

 

Para fins de comparação dos efeitos indesejáveis das máscaras, foram 

definidos como ausência do efeito o escore zero e a presença do efeito, escores 1, 2 

e 3 do questionário padronizado. 

Assim, com relação à presença de efeitos adversos em cada máscara e 

em cada nível de pressão, foram avaliadas: 

• incidência de cada efeito adverso, individualmente; 

• incidência dos efeitos adversos em conjunto; 

• incidência dos efeitos agrupados em três categorias - dor, vazamentos e 

ressecamentos; e 

• média do número total de efeitos adversos por paciente. 

Em relação ao grau de conforto de cada interface, em cada nível de 

pressão, foi analisada a 

• média dos escores atribuídos à Escala Analógica Visual de Conforto. 
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No tocante à monitorização das variáveis fisiológicas, foram avaliadas, em 

cada máscara e em cada nível de pressão: 

• média do volume corrente exalado no último minuto; 

• média da freqüência respiratória no último minuto; 

• média da oximetria de pulso; e 

• média da capnografia. 

 

3.11 Análise estatística 

 

Para a análise de homogeneidade da distribuição de variáveis 

categorizadas independentes, utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson e teste 

exato de Fisher. 

Para a análise de homogeneidade da distribuição de variáveis 

categorizadas correlacionadas, utilizou-se o teste de McNemar. 

Para a análise comparativa das médias do número total de efeitos 

adversos por paciente entre as máscaras e para cada nível de pressão, foi utilizado 

o Teste ANOVA. 

No tocante à comparação das médias das variáveis fisiológicas e dos 

escores da EAV de conforto, foi utilizado o teste ANOVA, adaptado ao Modelo do 

Delineamento Cross-over. Existindo diferença entre as máscaras, estas eram 

comparadas duas a duas por meio do teste dos mínimos quadrados para sub-

hipóteses linearmente independentes. 
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Com relação às variáveis quantitativas, foram utilizados, para verificação 

da normalidade residual, o teste de Kolmogorov-Smirnov com a correção de Lillefors 

e o teste de Shapiro-Wilks. 

Para a análise de homogeneidade de variâncias, foi utilizado o teste de 

Levene. 

Para todos os testes, foi considerada significância estatística um valor de   

p < 0,05. 

 

3.12 Ética 

 

O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo 

Hospitalar da Universidade Federal do Ceará – COMEPE (Protocolo nº 223/04) 

(Anexo A) e incorporado às exigências da Res. no 196/96, do Conselho Nacional de 

Saúde a respeito de pesquisas com seres humanos. 
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4  RESULTADOS 

 

4.1  Características dos participantes e das interfaces 

 

Foram avaliados 24 voluntários sadios (12 mulheres e 12 homens) com 

idade entre 18 e 35 anos (média de 25,7). Com relação à ocupação dos 

participantes, a distribuição foi de: 9 médicos (37,5%), 7 estudantes de Medicina 

(29,2%), 5 estudantes de Fisioterapia (20,8%), 2 fisioterapeutas (8,4%) e uma 

fonoaudióloga (4,2%).  

Nenhum dos participantes havia usado a VNI ou tinha familiaridade com o 

método previamente, assim como nenhum deles apresentava qualquer deformidade 

anatômica facial ou problemas bucais e/ou dentários. 

Quanto à seqüência das máscaras, a distribuição foi de quatro voluntários 

para cada uma das seis possibilidades de ordem de utilização das interfaces. 

A capnografia e a oximetria de pulso não foram realizadas em um caso. 

Foram as máscaras consideradas como sendo nasal (N), facial (F) e facial 

total (FT) e os dois níveis de pressão inspiratória e expiratória (IPAP/EPAP) como 

sendo pressão baixa (Pbx): IPAP de 11 cmH2O e EPAP de 6 cmH2O e pressão 

moderada a alta (Pma): IPAP de 15 cmH2O e EPAP de 10 cmH2O. 

 Não se verificou efeito de memória (“carry over”) entre as máscaras.  
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4.2  Análise dos efeitos adversos 

 

Em relação aos efeitos adversos avaliados em conjunto, a freqüência de 

pelo menos um efeito indesejável foi de 91,7% para a máscara nasal, com máximo 

de 8 tipos de efeitos; 95,8% para a máscara facial, com máximo de 9 tipos de 

efeitos, e 91,7% para a máscara facial total com máximo de 13 tipos de efeitos 

relatados, com Pbx. Quando se elevou o nível de pressão, a freqüência foi de 95,8% 

para a nasal, com máximo de 10 efeitos; 100% para a facial, com máximo de 10 

efeitos e 95,8% para a facial total, com máximo de 12 efeitos adversos (Tabela 2) 

(Gráficos 1 e 2). 

 

Tabela 2 - Freqüência dos efeitos adversos em conjunto* nas três interfaces 
em dois níveis de pressão 
 

 

Pressão 
 

Nasal 
 

 

Facial 
 

Facial Total 

Pbx ** 91,7% 95,8% 91,7% 

Pma #         95,8% 100% 95,8% 

* Pelo menos 1 efeito adverso  **Pbx: pressão baixa  # Pma: pressão moderada/alta 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 1 - Número de efeitos adversos por voluntário nas três interfaces com 
pressão baixa (Pbx) 
 
 

 

(No de efeitos adversos) 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nasal

Facial

Facial Total



 

 

45 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nasal

Facial

Facial Total

 

Gráfico 2 - Número de efeitos adversos por voluntário nas três interfaces com 
pressão moderada/alta (Pma) 

 

 

Quando se comparou a média do número total de efeitos adversos por 

paciente, a máscara N teve média menor do que a F (3,58 x 5,0 p=0,002) e do que a 

FT (3,58 x 4,71 p=0,03) com Pbx. Quando se aumentou a pressão, a máscara N 

apresentou média menor apenas em relação à F (4,75 x 6,04 p=0,009), mas não em 

relação à FT (4,75 x 5,33 p=0,3). Não houve diferença em nenhum nível de pressão 

entre as máscaras F e FT (Gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Média do número total de efeitos adversos por voluntário nas três 
interfaces nos dois níveis de pressão  
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Considerando cada interface (individualmente), o incremento da pressão 

aumentou de modo significativo a média de efeitos adversos por paciente nas 

máscaras nasal (3,58 x 4,75 p=0,003) e facial (5,0 x 6,04 p=0,007), com tendência a 

aumento na facial total (4,71 x 5,33 p=0,07) (Gráfico 3). 

 Cada efeito adverso foi avaliado separadamente e em cada nível de 

pressão, notando-se diferença entre as três máscaras. 

O efeito adverso com maior freqüência com Pbx nas três interfaces foi 

“pressão da máscara” (N=54,2% F=66,7% e FT=66,7%)(Gráficos 4, 5 e 6). Na 

máscara facial total, o ressecamento da boca/garganta teve freqüência semelhante 

(66,7%) (Gráfico 6). 

Com Pma, a pressão da máscara continuou sendo o efeito adverso mais 

citado com N (62,5%) (Gráfico 4). A máscara F apresentou como efeitos adversos 

mais freqüentes “pressão da máscara” e “vazamento ao redor dos olhos” (ambos 

com 70,8%) (Gráfico 5). Com a FT, foram notados maior freqüência de pressão da 

máscara e ressecamento da boca/garganta (ambos com 75%) (Gráfico 6).  
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Gráfico 4 - Freqüência dos tipos de efeitos adversos na máscara NASAL nos 
dois níveis de pressão 

(%) 
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Gráfico 5 - Freqüência dos tipos de efeitos adversos na máscara FACIAL nos 
dois níveis de pressão 
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Gráfico 6 - Freqüência dos tipos de efeitos adversos na máscara FACIAL  
TOTAL nos dois níveis de pressão 

 

 

Com relação à dor nos pontos de pressão das interfaces, com baixa 

pressão, a freqüência de dor no nariz foi significativamente menor na máscara FT, 

tanto em relação a N (4,2% x 37,5% p=0,008) quanto em relação a F (4,2% x 45,8% 

p=0,002). Dor na bochecha foi mais presente na F que na N (41,7% x 12,5% 

p=0,03), não havendo diferença entre N e FT nem entre F e FT. Dor no queixo não 

foi relatada por nenhum voluntário em uso de N, porém esteve presente em 25% dos 
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participantes que usaram FT (p=0,01). Não houve diferença significativa entre N e F 

nem entre F e FT. Nos demais pontos de dor, não houve diferença estatística entre 

as máscaras (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Freqüência dos efeitos adversos relacionados à dor nas três 
interfaces com Pressão baixa (Pbx) 

  
 

Efeito adverso (%) 
 

Nasal 
 

Facial 
 

Facial Total 
 

Dor na testa 20,8 25 16,7 

Dor nasal 37,5a 45,8b 4,2ab 

Dor na bochecha 12,5c 41,7c 25 

Dor no queixo 0d 12,5 25d 

Cefaléia 4,2 4,2 12,5 
 

a p=0,008   b p=0,002  c p=0,03  d p=0,01 

 

Com o aumento da pressão, a freqüência de dor nasal permaneceu 

menor na máscara FT, tanto em relação a N (8,3% x 41,7% p=0,02) quanto em 

relação a F (8,3% x 50% p=0,01). Dor no queixo não existiu com uso de N, mas 

esteve presente na mesma proporção em F e FT (0 x 29,2% p= 0,008). Não houve 

diferença entre as interfaces nos outros pontos de dor (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Freqüência dos efeitos adversos associados à dor nas três 
interfaces, com Pressão moderada/alta (Pma) 
 

Efeito adverso(%) 
 

Nasal 
 

Facial 
 

Facial Total 

Dor na testa 29,2 37,5 25 

Dor nasal 41,7a 50b 8,3ab 

Dor na bochecha 20,8 41,7 37,5 

Dor no queixo 0c 29,2c 29,2c 

Cefaléia 12,5 16,7 25 
a p=0,02   b p=0,01  c p= 0,008 
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Quando se agrupou os efeitos adversos, o relato de dor envolvendo todos 

os pontos de pressão questionados (testa, dorso do nariz, bochecha, queixo) foi 

significativamente menor com a FT do que com a F (37,5% x 66,7% p=0,01), sem 

diferença em relação a N (37,5% x 45,8% p=0,72) nem entre a N e a F (45,8% x 

66,7% p=0,27) com Pbx. Não houve diferença entre as máscaras com o nível de 

pressão de moderado a alto, sendo N x F (58,3% x 70,8% p=0,45); N x FT (58,3% x 

58,3% p=1,0) e F x FT (70,8% x 58,3% p=0,45). Com o aumento da pressão, houve 

tendência à piora da dor apenas na máscara FT, sendo Pbx x Pma (37,5% x 58,3% 

p=0,06) (Gráfico 7). 

 
 
Gráfico 7 - Freqüência de dor (testa/nariz/bochecha/queixo) nas três interfaces 
nos dois níveis de pressão 

 

Na avaliação da percepção incômoda de vazamentos pelo participante, 

com pressão baixa, a máscara FT foi a que exibiu menor freqüência de vazamentos 

ao redor da boca, sendo significativo apenas em relação a F (8,3% x 41,7% 

p=0,008). Não houve diferença significativa entre as máscaras no tocante a 

vazamentos ao redor dos olhos (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Freqüência de percepção incômoda de vazamentos nas três 
interfaces com Pressão baixa (Pbx) 

 

 

Efeito adverso(%) 
 

Nasal 
 

Facial 
 

Facial Total 

 

Vazamento ao redor dos olhos 
 

37,5 
 

25 
 

25 

Vazamento ao redor da boca 16,7 41,7a 8,3a 

a p=0,008 

  

Com o incremento da pressão, a freqüência de fugas anormais ao redor 

da boca foi estatisticamente menor com a FT, tanto em relação a F (8,3% x 54,2% 

p=0,001) quanto em relação a N (8,3% x 33,3% p=0,03). Não houve diferença 

significativa entre as interfaces com relação aos vazamentos ao redor dos olhos 

(Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Freqüência de percepção incômoda de vazamentos nas três 
interfaces com Pressão moderada/alta (Pma) 
 

 

Efeito adverso(%)  

 

Nasal 

 

Facial 
 

Facial Total 

 

Vazamento ao redor dos olhos 
 

58,3 
 

70,8 
 

54,2 

Vazamento ao redor da boca 33,3a 54,2b 8,3ab 

a p=0,03   b p=0,001 

 

A freqüência de percepção incômoda de vazamentos analisados em 

grupo (olhos/boca) foi superior com a N do que com a FT (75% x 41,7% p=0,03) e 

sem diferença significativa entre a N e a F (75% x 70,8% p=1,0) com Pbx. Neste 

mesmo nível de pressão, não houve diferença significativa entre a F e a FT (70,8% x 

41,7% p= 0,1). Com Pma não houve diferença significativa entre as máscaras N e F 
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(79,2% x 83,3% p=1,0) nem entre N e FT (79,2% x 54,2% p=0,1), porém houve 

tendência a maior percepção de vazamento em F com relação a FT (83,3% x 54,2% 

p=0,09). O incremento da pressão não causou impacto significativo em nenhuma 

das três máscaras (Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Freqüência de percepção incômoda de vazamentos (olhos/boca) 
nas três interfaces nos dois níveis de pressão 

 

A freqüência de sensação de ressecamento de boca e garganta no nível 

de pressão mais baixo foi menor na máscara N, tanto em relação a F (16,7% x 

62,5% p=0,001) quanto em relação a FT (16,7% x 66,7% p=0,002). Não houve 

diferença entre F e FT. A freqüência de sensação de ressecamento nasal não se 

mostrou estatisticamente diferente entre as interfaces (Tabela 7). 
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Tabela 7 - Freqüência de sensação de ressecamentos nas três interfaces com 
Pressão baixa (Pbx) 
 

 

Efeito adverso (%) 
 

Nasal 
 

Facial 
 

Facial Total 

 

Ressecamento da boca /garganta  16,7ab 62,5a 66,7b 

Ressecamento nasal 16,7 12,5 29,2 

a p=0,001  b p=0,002  

 

Com a pressão moderada/alta permaneceu a diferença de freqüência de 

ressecamento de boca e garganta, sendo menor na máscara N, tanto em relação a F 

(33,3% x 62,5% p=0,01) quanto em relação a FT (33,3% x 75% p=0,01). Não houve 

diferença entre F e FT. A freqüência de ressecamento nasal não foi diferente entre 

as três interfaces (Tabela 8). 

 
 

Tabela 8 - Freqüência de ressecamentos nas três interfaces com Pressão 
moderada/alta (Pma) 
 

 

Efeito adverso (%) 
 

Nasal 
 

Facial 
 

  Facial Total 

 

Ressecamento da boca /garganta  33,3ab 62,5a 75b 

Ressecamento nasal 37,5 20,8 29,2 

a p=0,01  b p=0,01  

 

 

Queixas de ressecamentos (nasal/oral) foram bem menos freqüentes com a 

interface nasal tanto em relação a facial (25% x 62,5% p= 0,012) quanto a facial total 

(25% x 75% p<0,001) na Pbx. Não houve diferença entre F e FT (62,5% x 75% 

p=0,3). Os mesmos achados aconteceram no nível de pressão mais alto, sendo N x F 

 

 



 

 

53 

 

(41,7% x 66,7% p=0,03); N x FT (41,7% x 79,2% p=0,02) e F x FT (66,7% x 79,2% 

p=0,4). Não houve influência significativa do aumento da pressão em nenhuma das 

três interfaces (Gráfico 9). 

 

 
Gráfico 9 - Freqüência de sensação de ressecamentos (nasal/oral) nas três 
interfaces nos dois níveis de pressão. 

 

 
 

Quando se avaliou a freqüência da sensação de claustrofobia, a máscara 

facial total apresentou uma tendência maior do que a nasal nos dois níveis de 

pressão (33,3% x 8,3% p= 0,07). Não houve diferença entre facial total e facial nem 

entre nasal e facial (Tabelas 9 e 10). 

Nos demais efeitos adversos (pressão da máscara, irritação da pele, 

dificuldade respiratória, desconforto torácico, barulho do aparelho), não houve 

diferença significativa entre as máscaras em nenhum dos dois níveis de pressão 

(Tabelas 9 e 10). 
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Tabela 9 - Freqüência de outros efeitos adversos das três interfaces com 
Pressão baixa (Pbx) 

 

Efeito adverso (%) Nasal Facial 
 

Facial Total 
 

Pressão da máscara 54,2 66,7 66,7 

Irritação da pele 37,5 25 25 

Dificuldade respiratória 37,5 45,8 50 

Desconforto torácico 16,7 12,5 25 

Barulho aparelho 20,8 33,3 41,7 

Claustrofobia 8,3a 20,8 33,3a 
   a p=0,07 

 

 

Tabela 10 - Freqüência de outros efeitos adversos das três interfaces com 
Pressão moderada/alta (Pma) 

  
 

Efeito adverso (%) 
 

Nasal 
 

Facial 
 

Facial Total 
 

Pressão da máscara 
 

62,5 
 

70,8 
 

75 

Irritação da pele 37,5 25 29,2 

Dificuldade respiratória 50 50 45,8 

Desconforto torácico 25 16,7 20,8 

Barulho aparelho 25 37,5 37,5 

Claustrofobia 8,3a 20,8 33,3a 
  a p=0,07 

 

4.3  Análise do conforto  

 

Em relação às médias da EAV de conforto, não houve diferença 

significativa entre as máscaras em nenhum nível de pressão (Gráficos 10 e 11) 

(Tabelas 11 e 12). 
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Gráfico 10 - Escores da escala analógica visual (EAV) de conforto, por 
voluntário, nas três interfaces com Pressão baixa (Pbx) 
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Gráfico 11 - Escores da escala analógica visual (EAV) de conforto, por 
voluntário, nas três interfaces com Pressão moderada/alta (Pma) 
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Considerando a mudança de pressão, houve piora significativa do 

conforto nas três interfaces com a pressão mais alta. Considerando Pbx x Pma, 

foram observados N (7,54 x 7,13 p=0,01), F (7,50 x 6,54 p<0,001) e FT (7,25 x 6,50 

p=0,001) (Gráfico 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Gráfico 12 - Média dos escores da EAV de conforto das três interfaces nos dois 
níveis de pressão 
 

 

 

4.4  Monitorização das variáveis fisiológicas 

 

Com relação às variáveis fisiológicas, não houve diferença entre as 

máscaras quanto às médias da SpO2 e da freqüência respiratória em nenhum nível 

de pressão (Tabelas 11 e 12).  
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No tocante à capnografia, a EtCO2 foi significativamente menor na 

máscara facial do que na máscara nasal com Pbx (27,1 mmHg x 33 mmHg p= 0,02) 

e com Pma (23,4 mmHg x 30,6 mmHg p= 0,01) (Tabelas 11 e 12). Não houve 

detecção de curva pelo capnógrafo quando se utilizou a máscara FT. 

Com relação ao volume corrente estimado pelo ventilador, a máscara F foi 

a que exibiu maior média com pressão baixa, sendo estatisticamente significativo em 

relação a FT (604 ml x 470 ml p=0,006), mas não em relação a N. Não houve 

diferença entre N e FT (Tabela 11). Com Pma, a F exibiu média maior do que a FT 

(633 ml x 495 ml p=0,002) e do que a N (633ml x 549 ml p=0,01). Não houve 

diferença entre N e FT (Tabela 12). 

 

 

Tabela 11 - Médias das Variáveis Fisiológicas e da Escala Analógica Visual das 
três interfaces com Pressão baixa (Pbx) 
 

 
 

Variáveis fisiológicas 

 

Nasal (dp) 

 

Facial (dp) 

 

 Facial Total (dp) 

 

EAV conforto * 

 

7,54 (1,6) 

 

7,50 (1,3) 

 

7,25 (2,1) 

Volume corrente (ml) 561 (209) 604a (245) 470a (239) 

Freqüência respiratória (ipm) 18,6 (6,6) 17,7 (6,7) 20,4 (8,4) 

Capnografia (mmHg) 33a (6,1) 27,1a (7,4) # 

Oximetria de pulso (%) 97,5 (0,5) 97,5 (0,8) 97,6 (0,7) 

a p = 0,02   * (0=pior desconforto / 10=melhor conforto)  # sem registro de curva  dp=desvio-padrão 
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Tabela 12 - Médias das Variáveis Fisiológicas e da Escala Analógica Visual das 
três interfaces com Pressão moderada/alta (Pma) 
 

 

 

Variáveis fisiológicas 

 

Nasal (dp) 

 

Facial (dp) 

 

  Facial Total (dp) 

 

EAV conforto*  7,13 (1,5) 6,54 (1,6) 6,50 (2,4) 

Volume corrente (ml) 549a (235) 633a b (274) 495b (203) 

Freqüência respiratória (ipm) 18,1 (6,3) 18,6 (6,6) 18,3 (5,9) 

Capnografia (mmHg) 30,6 c (7,3) 23,4 c (7,8) # 

Oximetria de pulso (%) 97,7 (0,6) 97,5 (0,7) 97,6 (0,5) 

a p=0,01  b p=0,002   c p=0,01  * (0=pior desconforto / 10=melhor conforto)  # sem registro de curva 
dp=desvio-padrão 

 

 

Quando analisado o impacto do aumento da pressão sobre as variáveis 

fisiológicas, em cada máscara, a EtCO2 foi significativamente maior com Pbx, tanto 

na máscara nasal (33mmHg x 30,6mmHg p=0,02) quanto na facial (27,1mmHg x 

23,4mmHg p=0,01) (Gráfico 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 13 - Média do EtCO2 da capnografia das interfaces nasal e facial nos 
dois níveis de pressão 

 

 
As outras variáveis fisiológicas não foram alvo de mudanças significativas 

com o incremento da pressão em nenhuma das três interfaces. 
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5  DISCUSSÃO 

 

5.1  Modelo do estudo  

 

A ventilação não invasiva trouxe, associada às vantagens de oferecer 

suporte ventilatório com menor grau de agressão anatômica e fisiológica, a 

necessidade de se lidar com o paciente acordado, consciente e, portanto, capaz de 

interagir com o procedimento. 

A definição do sucesso ou falha do método por parte do doente muda o 

foco de atenção dos pesquisadores que, agora, além de se preocuparem com a 

eficiência técnica dos dispositivos, precisam oferecer bem-estar e conforto ao 

usuário. 

Com arrimo nesta idéia, o presente estudo tenta reaver a importância de 

fatores subjetivos ligados ao indivíduo quando se institui a VNI, que desaparecem 

quando se utilizam modelos experimentais mecânicos e são difíceis de mensurar 

quando se avalia pacientes, pois os sintomas da doença de base podem se 

confundir com a intolerância ao procedimento. 

A escolha de indivíduos sadios perde em reproduzir a situação clínica 

real, por outro lado, ganha em possibilitar a identificação e o discernimento de 

sensações desagradáveis que, isoladas do ambiente de dor e ansiedade da doença, 

podem ser especificamente atribuídas às máscaras. 

 Poucos trabalhos na literatura se utilizaram de modelos com voluntários 

sadios fazendo uso da VNI com pressão positiva, quer seja para avaliar efeitos 
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adversos ou conforto das interfaces ou mesmo para avaliar parâmetros fisiológicos, 

sendo a presente pesquisa o estudo de voluntários com o maior número de 

participantes e o único a aplicar questionário de efeitos adversos (Tabelas 13 e 14).  

Assim, a presente pesquisa desenvolveu um modelo para estudo da VNI 

em voluntários sadios, visando a avaliar e comparar interfaces quanto aos seus 

aspectos subjetivos, como efeitos adversos e nível de conforto, caracterizado pelo 

emprego de questionário padronizado de efeitos adversos e de escala analógica 

visual de conforto, além da randomização da seqüência das máscaras e da 

utilização de níveis diferentes de pressurização do sistema. Não se encontrou na 

literatura indexada estudo de interfaces semelhante ao atual, destacando-se, com 

efeito, a originalidade do presente experimento.  

  

Tabela 13 - Estudos de VNI com pressão positiva em voluntários sadios 
(participantes, variáveis estudadas, material/metodologia) 

 

Estudo   Participantes Variáveis estudadas*  Material/Metodologia** 

Chiumello et 
al. (2003) 

6 voluntários 
sadios + 

Simulador de 
pulmão 

Fisiológicas (VC, f, Ti/Ttot, 
WOB) Subjetivas (conforto, 
vazamentos, claustrofobia, 

barulho do ventilador) 

 

2 grupos: simulador (pressão 
de via aérea, 

pneumotacografia) voluntários 
(pressão de via aérea, 
plestismografia, EAV) 

 

Cavaliere et 
al. (2003) 

10 voluntários 
sadios 

Fisiológicas (complacência 
acústica do ouvido médio) 

Impedanciometria, 
Timpanometria, reflexo acústico 

 

Lellouche et 
al. (2003) 
(Abstract) 

8 voluntários 
sadios 

Fisiológicas (VE, ∆Pdi, PTP, 
f, vazamentos) 

Subjetivas (conforto) 

Não citado 

 

Cavaliere et 
al. (2004) 

 

10 voluntários 
sadios 

 

Fisiológicas (barulho)  

Subjetivas (barulho, conforto) 

 

Nível sonoro (decibelimetria), 
EAV 

Reis. (2006) 
(Dissertação) 

24 voluntários Subjetivas (efeitos adversos, 
conforto) 

Questionário de efeitos 
adversos 
EAV 

* VC:volume corrente  f: freqüência respiratória Ti/Ttot: tempo inspiratório vs tempo total respiratório   
WOB: trabalho respiratório  VE: volume-minuto  ∆Pdi: variação pressão diafragmática   
PTP: produto pressão vs tempo   ** EAV: escala analógica visual 
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Tabela 14 - Estudos de VNI com pressão positiva em voluntários sadios 
(interface, ventilador, modo ventilatório, tempo de uso da interface) 
 

Estudo Interface Ventilador 
Modo 

ventilatório* 
Tempo de uso 
da interface 

Chiumello et al. 

(2003) 

Facial, 

Helmet 

Convencional 

(Servo 300 C®), 

Gerador fluxo 

(Vital Signs®) 

Simulador:CPAP  

Voluntário: CPAP, 

PS + PEEP 

15-20 minutos 

Cavaliere et al. 

(2003) 

Facial, 

Helmet 

Convencional 

(Servo 300®) 
PS + PEEP 60 minutos 

Lellouche et al. 

(2003) (Abstract) 

Peça bucal, 

Facial, Facial 

Total, Helmet 

Não citado OS Não citado 

Cavaliere et al. 

(2004) 

Nasal, Facial, 

Helmet 

Convencional 

(Servo 300®) 
PS + PEEP 15 minutos 

Reis. (2006) 

(Dissertação) 

Nasal, Facial, 

Facial Total 

Gerador fluxo 

(Bipap – Vision®) 

Bilevel (IPAP + 

EPAP) 
10 minutos 

* CPAP: pressão contínua em vias aéreas  PS: pressão de suporte  PEEP: pressão expiratória final 
positiva  IPAP: pressão inspiratória positiva   EPAP: pressão expiratória positiva  
 

 

O questionário de efeitos adversos utilizado neste trabalho foi baseado e 

adaptado do estudo de Massie e Hart (2003), que comparou dois tipos de interfaces 

de VNI, prong e máscara nasal, mediante questionários que investigavam, além dos 

efeitos colaterais dos dispositivos, índices de apnéia residual e insônia, grau de 

aderência à VNI e qualidade de vida de pacientes com apnéia obstrutiva do sono. 

O uso de questionários vem sendo sistematicamente adotado como 

instrumento de avaliação subjetiva de efeitos adversos de interfaces de VNI, 

principalmente em doentes com síndrome de apnéia obstrutiva do sono. Por serem 

pacientes crônicos com quadros estáveis e muitas vezes oligossintomáticos, se 

assemelham, se não fielmente, pelo menos na ausência de dor ou insuficiência 

respiratória franca, ao perfil dos participantes do presente estudo. Pepin et al. (1995) 

utilizaram questionário que, além de interrogar detalhadamente os efeitos adversos 
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da máscara nasal, avaliava o impacto subjetivo da VNI sobre sintomas 

cardiovasculares de doentes acompanhados em dois centros franceses de apnéia 

obstrutiva do sono. Em outro estudo de pacientes com apnéia obstrutiva do sono 

com ou sem uvulopalatofaringoplastia, Mortimore, Whittle e Douglas (1998) 

utilizaram questionário de efeitos adversos para comparar o desempenho de dois 

tipos de interfaces: nasal e facial.  Kalan et al. (1999), ao analisarem o impacto dos 

efeitos adversos da máscara nasal no grau de aderência e tempo de uso da VNI, 

lançaram mão de questionário semelhante, aplicado a 300 pacientes de um centro 

londrino de tratamento de apnéia obstrutiva do sono, que utilizaram VNI por, no 

mínimo, seis meses. 

Outra variável avaliada no presente estudo foi o conforto dos voluntários 

durante o uso das máscaras de VNI. O conceito de conforto é subjetivo e está 

baseado no grau de bem-estar e tolerância do indivíduo na ocasião do 

procedimento, o que dificulta sua mensuração. Kwok et al. (2003), em estudo 

comparativo entre as máscaras nasal e facial para VNI em insuficiência respiratória 

aguda definiram a intolerância simplesmente como a recusa do paciente em 

permanecer usando a interface. Os sistemas de escores em escala visual, porém, 

são utilizados com maior freqüência pela sua maior capacidade de discriminação e 

estadiamento. Calderini et al. (1999), na avaliação do impacto de dois tipos de 

ciclagem diferentes na assincronia paciente-ventilador durante a VNI, criaram escore 

de conforto no qual o paciente indicava seu grau de contentamento perante cada 

tipo de ventilação em uma escala visual que variava de zero (muito ruim) a cinco 

(muito bom). Este mesmo sistema foi utilizado por Gregoretti et al. (2002) e por 

Navalesi et al. (2000) em estudos que incluíram avaliação do conforto associado a 

interfaces. 
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O presente ensaio optou por outro sistema de escores - a escala 

analógica visual (EAV). A EAV foi desenvolvida por médicos reumatologistas 

franceses para mensurar o impacto causado pela artrite reumatóide nas mãos 

(MASSY-WESTROPP; AHERN; KRISHNAN, 2005), mas, pela facilidade de uso e 

reprodutibilidade, sua aplicação foi ampliada para outras mensurações subjetivas 

como dor, incapacidade e desconforto. Este sistema possui ainda a vantagem de ser 

sensível para avaliação de efeitos de tratamentos, e de seus dados poderem ser 

analisados por testes estatísticos paramétricos (KELLY, 2001). Bott et al. (1993), na 

avaliação da VNI por máscara nasal, utilizaram a EAV para mensurar o conforto, a 

dispnéia e a qualidade do sono de 60 pacientes com exacerbação aguda de DPOC. 

Mortimore, Whittle e Douglas (1998), na comparação das máscaras nasal e facial 

para VNI em 20 doentes com apnéia obstrutiva do sono usaram a EAV não só para 

mensurar o nível de conforto como também os efeitos adversos das interfaces. Mais 

recentemente, Fraticelli et al. (2003) na avaliação dos efeitos fisiológicos de 4 tipos 

de interfaces para VNI em pacientes com insuficiência respiratória aguda, e 

Lellouche et al. (2003) na avaliação fisiológica de 5 tipos de interfaces para VNI em 

participantes sadios, também se valeram da EAV para análise do conforto dos 

dispositivos. 

Quando se lança mão da VNI, sabe-se que o tempo de uso do dispositivo 

exerce grande influência no conforto e nos efeitos adversos das interfaces. No 

presente estudo, o voluntário utilizou cada interface por um intervalo de dez minutos. 

Mesmo considerando que esse tempo tenha sido dobrado, ao se levar em conta o 

intervalo necessário para ajuste e adaptação de cada máscara, esse período está 

abaixo do tempo médio de utilização da VNI pelos pacientes, embora bastante 

razoável para o grau de tolerância de uma pessoa sadia. Mortimore, Whittle e 
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Douglas (1998), em estudo comparativo das máscaras nasal e facial em VNI de 

pacientes com apnéia obstrutiva do sono, evidenciaram uma média de 5,3 horas de 

uso por noite para a máscara nasal e 4,3 horas para a máscara facial. Massie e Hart 

(2003), comparando VNI através de prong ou máscara nasal por 3 semanas, 

observaram  tempo de uso semelhante, sendo 5,3 horas/noite para o prong e 4,8 

horas/noite para a máscara nasal. Kwok et al. (2003), em ensaio controlado que 

avaliou 70 pacientes em insuficiência respiratória aguda, usando VNI através de 

máscaras nasal ou facial na UTI, também demonstraram um tempo prolongado de 

uso das interfaces, sendo média de 13 horas para o grupo da máscara nasal e 12 

horas para o grupo da máscara facial. 

Outros estudos, porém, apresentaram tempo de uso das interfaces mais 

próximo ao do presente trabalho. Calderini et al. (1999), na avaliação de assincronia 

paciente-ventilador durante a VNI, compararam dois tipos de ciclagem, a fluxo ou a 

tempo, por períodos de 20 minutos para cada modo ventilatório. Navalesi et al. 

(2000), em estudo fisiológico de VNI em doentes com insuficiência respiratória 

crônica, compararam três interfaces por um período de 30 minutos para cada 

dispositivo. Cavaliere et al. (2003), em estudo que também usou voluntários sadios, 

comparou os efeitos na função auditiva da VNI com pressão positiva com máscara 

nasal ou helmet determinando 60 minutos de uso para cada interface. 

O curto período de estudo da presente pesquisa pode ter subestimado 

efeitos adversos de surgimento tardio, como lesão cutânea ou distensão gástrica, e 

amenizado o desconforto associado à interface. A despeito dessa limitação técnica, 

levou-se em conta o fato de que a maioria dos efeitos - como dor, pressão 

exagerada, vazamentos e claustrofobia - são sensações desagradáveis de 

aparecimento rápido e provavelmente piora progressiva e, portanto, puderam ser 
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bem avaliadas neste estudo, já que a simples menção do efeito por parte do 

voluntário foi considerada relevante. Mesmo as escaras de pele que não tiveram 

tempo suficiente para se formar foram avaliadas indiretamente pela dor e irritação 

nos pontos de pressão que seguramente são o estádio inicial do processo de lesão 

cutânea. 

Tentando reproduzir o cenário clínico, o presente estudo utilizou níveis de 

IPAP de 11 e 15 cmH2O e níveis de EPAP de 6 e 10 cmH2O. Comumente o ajuste 

da pressão inspiratória é baseado no conforto do doente por diminuição do trabalho 

diafragmático visualizado na prática por aquisição de volume corrente entre 8 e 

10ml/kg de peso, diminuição da freqüência respiratória e do uso de musculatura 

acessória inspiratória (ANTONELLI et al., 2003; NAVALESI et al., 2000; II 

CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2000). Por sua vez o 

ajuste da pressão expiratória é baseado na otimização da oxigenação para 

assegurar uma saturação de pulso de oxigênio de, no mínimo, 92% com a menor 

FIO2 possível ou na sincronização com o ventilador nos casos de dificuldade de 

disparo causada por aprisionamento aéreo (auto-PEEP) (BACH et al., 1997; II 

CONSENSO BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2000). Nos casos de 

apnéia obstrutiva do sono, pode-se ainda ajustar a PEEP no valor que consiga abolir 

os eventos de apnéia (PEPIN et al., 1995). Esses critérios não puderam ser 

adotados no estudo atual, pois os participantes eram saudáveis. 

O presente estudo caracterizou IPAP de 11 cmH2O / EPAP de 6 cmH2O 

como baixos níveis de pressão e IPAP 15 cmH2O / EPAP 10 cmH2O como pressões 

de moderadas a altas, com base em observações de estudos prévios. Pressões 

inspiratórias entre 8 e 10 cmH2O são consideradas baixas e não associadas a 

intolerância, enquanto valores maiores do que 20 cmH2O estão associadas a 
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incremento de efeitos adversos, como dor em seios nasais, vazamentos e distensão 

gástrica. (LIESCHING; KWOK; HILL, 2003; MEDURI et al., 1996). Níveis de EPAP 

de 4 a 5 cmH2O são considerados baixos, sendo suficientes apenas para garantir  

fluxo adequado que evite a reinalação de CO2, contrabalanceie a PEEP intrínseca 

em condições de hiperinsuflação e propicie conforto (KRAMER et al., 1995; 

LIESCHING; KWOK; HILL, 2003; PENNOCK; CRAWSHAW; KAPLAN, 1994). 

Valores de EPAP de 8 a 15 cmH2O são considerados altos, porém foram usados 

com sucesso em doentes com apnéia obstrutiva do sono (MASSIE; HART, 2003; 

PEPIN et al., 1995), no edema cardiogênico de pulmão (BENDJELID et al., 2005; 

BERSTEN et al., 1991) e em outras condições de insuficiência respiratória 

hipoxêmica (PINCELLI et al., 2004; ROCCO et al., 2004), podendo estar associados 

a aumento de vazamentos e intolerância à máscara (GREGG et al., 1990; MASSIE; 

HART, 2003). 

No trabalho atual utilizou-se ventilador portátil do tipo bilevel em vez de 

ventilador convencional volumétrico. Hess (2004), em revisão sistemática sobre VNI 

em insuficiência respiratória aguda, não conseguiu evidenciar diferenças entre 

ventiladores portáteis pressóricos de VNI e ventiladores volumétricos convencionais 

de terapia intensiva. Recente consenso de VNI em insuficiência respiratória aguda 

(INTERNATIONAL CONSENSUS CONFERENCE IN INTENSIVE CARE MEDICINE, 

2001) afirmou que ventiladores convencionais ou específicos de VNI possuem 

desempenho semelhante e que a escolha deve ser guiada pela experiência da 

equipe, condições do doente e local onde o procedimento será instituído. Liesching, 

Kwok e Hill (2003) observaram que, embora ventiladores do tipo bilevel sejam mais 

capazes de tolerar vazamentos, são menos eficientes do que os ventiladores 

convencionais em controlar a FIO2 e na monitorização do doente, não havendo, 
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portanto condições de afirmar qual modelo seria o melhor. Outro motivo para se 

optar pelo ventilador tipo bilevel foi que ele seria o único que possibilitaria a 

utilização da máscara facial total que, pela peculiaridade de seus orifícios 

exalatórios, só poderia funcionar adaptada a respiradores que possuíssem sistema 

de compensação de fugas. 

Com relação ao modo ventilatório empregado, o presente estudo optou 

pela ventilação espontânea com dois níveis de pressão (bilevel) por serem os modos 

limitados a pressão com fluxo livre, os mais utilizados em ventiladores portáteis de 

VNI; estarem há mais tempo sendo estudados  e proporcionarem conforto suficiente 

para não interferirem  na análise dos efeitos adversos das interfaces. Keenan et al. 

(1997), em metanálise de estudos sobre os efeitos da VNI na mortalidade de 

pacientes com insuficiência respiratória aguda, demonstraram predominância de 

modos limitados a pressão com fluxo livre, como ventilação espontânea em dois 

níveis de pressão (bilevel) e ventilação com pressão de suporte (VPS), fato 

corroborado por Hess (2004), em revisão sistemática da VNI em insuficiência 

respiratória aguda. 

Persistem ainda dúvidas sobre qual modo ventilatório oferece melhor 

conforto, diminuindo o trabalho respiratório e otimizando a sincronia paciente-

ventilador. Gay, Hess e Hill (2001) demonstraram que a ventilação assistida 

proporcional (VAP) diminuiu o trabalho respiratório com melhor sincronia e conforto 

do  que a ventilação com pressão de suporte (VPS) em pacientes com insuficiência 

respiratória aguda usando VNI. Calderini et al. (1999), avaliando a VNI por máscara 

facial em seis pacientes com SIDA e injúria pulmonar aguda, demonstraram que a 

ciclagem a tempo, própria dos modos limitados a volume, foi mais confortável do que 

a ciclagem a fluxo, mais característica dos modos limitados a pressão.            
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Navalesi et al. (2000), porém, em estudo fisiológico comparativo de três tipos de 

máscaras de VNI em vinte e seis pacientes com insuficiência respiratória 

hipercápnica, não evidenciaram diferenças no padrão respiratório e na tolerância 

global entre ventilação volumétrica assistida e ventilação com pressão de suporte de 

pacientes com exacerbação aguda de DPOC, corroborando estudos prévios de Elliot 

et al. (1994) e Girault et al. (1997). 

Com o objetivo de verificar possível influência de alterações fisiológicas 

da ventilação alveolar, oxigenação arterial ou mudanças significativas do padrão 

respiratório na análise dos eventos adversos ou conforto respiratório, o presente 

estudo teve o cuidado de monitorizar o volume corrente exalado, a freqüência 

respiratória, a saturação de O2 pela oximetria de pulso, a capnografia e as curvas 

pressão x tempo e fluxo x tempo, durante todo o procedimento (Figuras 6 e 7). 

De fato, não houve variações significativas com relação aos parâmetros 

fisiológicos que pudessem influenciar o estudo comparativo dos efeitos adversos e 

conforto respiratório das interfaces, exceto com relação à EtCO2. 

A pesquisa atual utilizou ventilador portátil do tipo bilevel com circuito 

único sem válvula exalatória adicional, cuja eliminação do CO2 se dava por orifício 

exalatório no circuito através de vazamento fixo programado. Durante o período do 

estudo, foram analisados os níveis de CO2 exalados no circuito do ventilador por 

meio de capnógrafo interposto na saída da interface e antes do orifício exalatório do 

circuito (Figura 9). Com exceção da máscara facial total, cujos orifícios exalatórios 

intramáscara não podiam ser ocluídos, nas outras duas interfaces, todo o CO2 

exalado na máscara teria necessariamente que passar pelo capnógrafo (Figura 9), a 

não ser que existissem vazamentos anormais não programados nas interfaces. 
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Figura 9 - Detalhe do capnógrafo e do orifício exalatório do circuito 

 

Neste contexto, como não houve detecção de curva de capnografia 

durante o uso da máscara facial total em nenhum participante, pode-se concluir que 

os orifícios intramáscara desta interface foram eficientes em eliminar o CO2 exalado. 

Com relação às outras duas interfaces, a evidência de que a máscara 

nasal apresentou níveis de capnografia no circuito significativamente maiores do que 

a máscara facial pode ser explicada mais provavelmente pela maior incidência de 

vazamentos não programados nesta interface. A queda significativa da capnografia 

nas duas interfaces com o aumento dos níveis pressóricos, diretamente associados 

à incidência de vazamentos anormais, corroborou mais ainda a idéia de que 

alterações na capnografia estejam ligadas ao incremento de fugas anormais não 

programadas, no caso do trabalho atual, mais importante na máscara facial. 

Ainda em relação aos ventiladores portáteis de circuito único, a utilização 

de válvula exalatória adicional no circuito pode diminuir o risco de reinalação de CO2 

Orifício 
exalatório 

capnógrafo 
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(FERGUSON; GILMARTIN, 1995). Outros fatores que podem minimizar esse 

fenômeno são o emprego de orifícios exalatórios intramáscara em vez de no circuito; 

a preferência por máscaras de menor espaço morto; e o uso de níveis de EPAP 

mais altos (≥ 8 cmH2O) (HESS, 1997, 2004; SCHETTINO et al., 2003). 

Na presente pesquisa, não se utilizou válvula exalatória adicional e uma 

das máscaras (facial total) possuía espaço morto considerável (cerca de 1500ml), 

porém foram utilizados níveis de EPAP de 6 e 10 cmH2O, o que pode ter 

contrabalanceado o risco de reinalação de gás carbônico. Embora o real impacto 

clínico desta complicação seja discutível (ELLIOT, 2004; HILL, 2003), infelizmente 

esta condição não pôde ser analisada, já que não estava disponível capnógrafo 

nasal, que mensuraria mais fidedignamente os níveis de CO2 exalados pelo usuário, 

nem a análise dos gases arteriais dos participantes, que evidenciaria o impacto na 

troca gasosa. 

Assim, diante da análise dos parâmetros fisiológicos, cabe inferir que 

fatores relacionados à fisiologia do sistema respiratório não influenciaram o relato de 

efeitos adversos ou sensação de desconforto por parte dos participantes na 

presente pesquisa. 

 
 

5.2  Efeitos adversos 

  

O presente estudo evidenciou alta incidência de efeitos adversos citados 

pelos voluntários, independentemente do tipo de interface, corroborando a 

observação de estudos anteriores. A presença incômoda de um dispositivo artificial 

na face parece ainda ser o algoz do ajuste perfeito entre homem e máquina, na VNI. 

Nas condições crônicas, quanto mais tempo de contato com a interface e menos 
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intensos forem os sintomas da doença de base, mais exigente com relação ao 

conforto da máscara se torna o usuário. Em 301 pacientes com síndrome da apnéia 

obstrutiva do sono, Kalan et al. (1999), utilizando questionário de efeitos adversos, 

observaram que 288 (96%) se queixaram de pelo menos um efeito adverso 

relacionado à interface nasal ou ao barulho do aparelho, cifra muito semelhante ao 

trabalho atual, que encontrou incidência de quase 92% com a máscara nasal com 

pressão baixa e cerca de 96% com a mesma interface com pressão moderada/alta. 

As outras duas interfaces, facial e facial total, apresentaram incidência de pelo 

menos um efeito adverso de 95,8% e 91,7% em baixa pressão, respectivamente, e 

100% e 95,8% em pressão mais elevada, respectivamente. Pepin et al. (1995), 

estudando a VNI por máscara nasal em 193 pacientes com apnéia obstrutiva do 

sono, evidenciaram que 50% dos doentes identificaram pelo menos um efeito 

adverso da máscara. Janson et al. (2000), em estudo caso-controle avaliando 

pacientes com apnéia obstrutiva do sono que não toleraram a VNI, embora não 

citando o tipo de interface, observaram que mais de um terço deles indicou os 

efeitos adversos ligados à interface como causa da suspensão da terapia. 

Mesmo em condições agudas e graves, em que a mensuração dos efeitos 

adversos das interfaces é mais difícil, estes podem se somar ao ambiente de 

instabilidade da doença e aumentar o índice de complicações do método. Meduri et 

al. (1996), avaliando a VNI em 158 pacientes com insuficiência respiratória de 

etiologias diversas, incluindo os casos agudos, evidenciaram uma taxa de 

complicações de 16%, sendo a maioria associada à necrose de pele nos pontos de 

pressão da máscara. Hill (1997), em artigo de revisão sobre complicações do uso 

agudo e crônico da VNI com pressão positiva, descreveu freqüência alta de efeitos 

indesejáveis, estando presentes vazamentos anormais em até 100% dos casos, 
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ressecamentos nasais ou orais em 25 a 70% das vezes e desconforto da máscara 

em 50% das ocasiões. Antonelli et al. (2002) em estudo-piloto sobre o helmet em 

insuficiência respiratória hipoxêmica, não evidenciaram efeitos adversos com esta 

interface, mas, no grupo-controle que utilizou a máscara facial, 21% dos pacientes 

apresentaram complicações - como necrose cutânea, irritação ocular e distensão 

gástrica. Holanda et al. (2001), em estudo dos fatores associados à falha ou sucesso 

da VNI em 60 pacientes com insuficiência respiratória aguda, observaram que a 

lesão de pele no ponto de contato com o nariz correspondeu a 8% das 

complicações, incluindo os dois grupos, falha e sucesso. 

As máscaras nasal e facial são usadas com êxito na prática clínica diária 

(ELLIOT, 2004; SCHÖNHOFER; SORTOR-LEGER, 2002; WILLSON et al., 2004). 

Não há ainda como definir a superioridade de uma ou de outra quanto à taxa de 

intubação ou mortalidade (HESS, 2004), porém suas configurações anatômicas 

distintas parecem encaminhá-las para indicações clínicas diferentes. Por permitir a 

respiração bucal sem despressurização do sistema e vazamentos incômodos, a 

máscara facial é usada preferencialmente nos casos agudos e no ambiente da 

terapia intensiva, reservando-se a máscara nasal para os casos mais crônicos e 

estáveis (ANTONELLI et al., 2002; HESS, 2004; HILL, 2004; II CONSENSO 

BRASILEIRO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, 2000). 

Neste contexto, a máscara facial total desponta como uma variação da 

máscara facial, permitindo também a pressurização do sistema mesmo nos 

respiradores bucais e sendo, portanto, mais uma opção de interface nos casos 

agudos. Ao mesmo tempo, por tentar diminuir a incidência de efeitos adversos 

relacionados à interface e melhorar o conforto, poderia ser utilizada também nos 

casos crônicos. 
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No presente estudo, quando comparados todos os efeitos adversos 

agrupados, houve diferenças entre estas três interfaces. 

A máscara nasal exibiu menor média de efeitos adversos citados pelo 

voluntário, com cerca de 4 efeitos adversos dos 15 estudados,  não havendo 

diferença entre a facial e a facial total, que tiveram média aproximada de 5 efeitos. O 

mesmo comportamento ocorreu com o incremento da pressão com médias para as 

máscaras nasal, facial e facial total, respectivamente, de 4,75; 6,04 e 5,33.  Na 

literatura existem poucos estudos comparando as máscaras com relação a índices 

de efeitos adversos. Mortimore, Whittle e Douglas (1998), em estudo comparativo 

das máscaras nasal e facial para VNI em pacientes com apnéia obstrutiva do sono, 

embora tenham avaliado os efeitos adversos separadamente, agruparam os 

resultados sob a descrição de conforto, observando que a máscara nasal teve 

melhor aceitação que a facial. Massie e Hart (2003) comparando a máscara nasal 

com o prong nasal em pacientes que usaram CPAP como tratamento da apnéia 

obstrutiva do sono, reuniram os efeitos adversos em um escore global que foi 

significativamente menor com o prong nasal. Assim, possivelmente, a área de 

contato com o rosto do doente deva guardar relação com o surgimento de efeitos 

adversos e, portanto, interfaces menores como a nasal estão menos propensas a 

efeitos indesejáveis que outras de maior contato como a facial e a facial total. 

No trabalho atual, quando analisados os efeitos adversos individualmente, 

as interfaces também exibiram diferenças, apresentando semelhança apenas em 

relação ao efeito adverso mais freqüente, que foi a sensação de pressão da 

máscara sobre o rosto, que atingiu porcentagens de 54,2% para nasal e 66,7% para 

facial e facial total em baixa pressão e 62,5% para nasal, 70,8% para facial e 75% 

para facial total em níveis pressóricos mais elevados. 



 

 

76 

 

Essa complicação, associada à dor nos pontos de contato da máscara 

com a face, são os principais preditores do surgimento das ulcerações de pele não 

avaliadas nesta pesquisa em razão do tempo exíguo de uso da interface. 

Normalmente a pressão sobre o rosto é determinada pela força exercida sobre as 

tiras de fixação que pode ser exagerada na tentativa de se eliminar vazamentos 

anormais (SCHÖNHOFER; SORTOR-LEGER, 2002) e pelo local de pega dos 

fixadores na máscara que, sendo periféricos em vez de centrais, podem distribuir 

melhor essa pressão (TURNER, 1997). No presente estudo, mesmo obedecendo à 

norma de deixar o espaço de dois dedos entre a pele e o fixador, e as três interfaces 

terem fixação lateral, a pressão sobre o rosto parece ter sido excessiva e incômoda 

nas três interfaces. Schettino et al. (2001), em estudo experimental utilizando 

manequins, avaliaram vazamentos anormais durante a VNI com máscara facial de 

coxim aéreo e chamaram a atenção para a importância de se evitar valores de 

pressão na máscara superiores aos da perfusão capilar cutânea (em torno de 25 

cmH2O) a fim de se prevenir a necrose de pele. 

Quando se agrupou a dor nos diversos pontos de pressão, o presente 

estudo revelou que a máscara facial total foi menos incômoda do que a facial (37,5% 

x 66,7%), apresentando desempenho semelhante à nasal (45,8%) com baixa 

pressão, o mesmo ocorrendo com pressão mais alta, com 58,3% para as máscaras 

nasal e facial total e 70,8% para a facial. Diferente do trabalho atual, dor 

normalmente não é um efeito adverso investigado, estando possivelmente inserida 

na avaliação das lesões de pele que são o espectro final desta complicação. 

Lesões nos sítios de contato da máscara são efeitos adversos freqüentes. 

Meduri et al. (1996), avaliando as complicações da máscara facial na VNI de 

pacientes com diversos tipos de insuficiência respiratória, relataram incidência de 



 

 

77 

 

13% de necrose cutânea facial. Holanda et al. (2001), avaliando os fatores 

associados ao sucesso ou falha (necessidade de intubação traqueal) da VNI em 

pacientes com insuficiência respiratória aguda usando máscara nasal ou facial, 

observaram incidência de lesão cutânea em 11% no grupo-sucesso e 4% no    

grupo-falha. Antonelli et al. (2002), no estudo-piloto sobre o helmet não identificaram 

lesão de pele no grupo que utilizou esta interface, porém notaram que dentre as 

complicações do grupo controle que usou a máscara facial a necrose cutânea 

correspondeu a 10%.  Rocco et al. (2004), comparando o helmet com a máscara 

facial na VNI de 19 pacientes imunocomprometidos, observaram incidência de 

necrose de pele em 47% dos que usaram a máscara facial e 10% dos que utilizaram 

o helmet. Fauroux et al. (2005), em estudo retrospectivo de avaliação da tolerância 

facial em quarenta crianças que usaram VNI com pressão positiva por apnéia 

obstrutiva do sono, doença neuromuscular ou fibrose cística, observaram que 48% 

desenvolveram lesão cutânea, sendo que 18% apresentaram eritema transitório, 

23% eritema prolongado e 8% necrose de pele. 

Mortimore, Whittle e Douglas (1998) não identificaram diferença entre a 

máscara nasal e a facial com relação à intensidade das úlceras do dorso nasal no 

acompanhamento de pacientes com apnéia obstrutiva do sono, porém interfaces 

que não possuem contato com a junção entre o nariz e a testa (que é o principal 

local de lesão cutânea), como a máscara facial total e o helmet, parecem apresentar 

ocorrência menor deste efeito (ANTONELLI et al., 2002; CRINER et al., 1994; 

GREGORETTI et al., 2002), corroborando a observação do trabalho atual. 

Vazamentos anormais excessivos ao redor da interface ou pela boca 

parecem ser o efeito adverso que mais influencia a eficiência da ventilação alveolar 

e o grau de conforto de pacientes usando a VNI com pressão positiva. Eles podem 



 

 

78 

 

ocorrer por má aposição da interface sobre o rosto ou pela incapacidade de 

fechamento da boca, fato observado com o uso de máscaras que não permitem a 

respiração bucal como a interface nasal (SCHÖNHOFER; SORTOR-LEGER, 2002). 

Schettino et al. (2001), através de um modelo experimental de VNI com máscara 

facial em um manequim, conseguiram mensurar o grau de vazamento dinâmico de 

acordo com o nível de pressão de suporte ajustado e com o grau de pressão de 

oclusão da máscara, observando que valores altos de pressão de suporte (> 15 

cmH2O) e baixos de pressão de oclusão (próximos a zero) seriam os responsáveis 

pelos vazamentos excessivos. Kwok et al. (2003), em estudo comparativo das 

máscaras nasal e facial para VNI de pacientes com insuficiência respiratória aguda, 

identificaram que a menor tolerância à máscara nasal foi atribuída na maioria das 

vezes ao excessivo vazamento de ar pela boca. Da mesma forma Liesching, Kwok e 

Hill (2003), em revisão sobre a escolha da máscara na aplicação aguda da VNI com 

pressão positiva, afirmaram que a máscara nasal é menos tolerada principalmente 

pelo excesso de vazamento pela boca, fato corroborado por Hess (2004), em revisão 

sistemática sobre o uso da VNI na insuficiência respiratória aguda. Willson et al. 

(2004), no entanto, em estudo comparativo das máscaras nasal e facial para VNI de 

16 pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica de qualquer etiologia onde 

estivessem também presentes distúrbios do sono, observaram, por meio de EAV, 

que houve uma percepção de vazamentos por parte dos doentes maior na máscara 

facial do que na máscara nasal. 

Como os atuais ventiladores pressóricos do tipo bilevel (como o que foi 

utilizado no presente estudo) são capazes de compensar fugas anormais e, 

portanto, tolerar vazamentos importantes sem causar prejuízo na ventilação alveolar 

(LIESCHING; KWOK; HILL, 2003; SCHÖNHOFER; SORTOR-LEGER, 2002), o 
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trabalho atual investigou apenas os vazamentos anormais que causassem incômodo 

e  pudessem influenciar o grau de conforto do usuário. 

Nesta perspectiva, o presente estudo identificou o fato de que a máscara 

facial total foi a que apresentou menos vazamentos incômodos (41,7%), obtendo 

melhores resultados do que a máscara nasal e do que a facial (75% e 70,8%, 

respectivamente) em níveis baixos de pressão. O mesmo fato foi observado, embora 

sem significância estatística, com o incremento da pressão, com a incidência de 

vazamentos incômodos de 54,2% para a facial total, 79,2% para a nasal e 83,3% 

para a facial.  O conceito de que máscaras que permitem a respiração bucal como a 

facial e a facial total parecem controlar melhor os vazamentos incômodos já era bem 

estabelecido, porém apenas Criner et al. (1994), em estudo-piloto da máscara facial 

total para VNI de nove pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica, 

obtiveram resultado semelhante ao da pesquisa atual, evidenciando superioridade 

da facial total em relação à facial. Outros estudos mostraram que no mínimo estas 

duas interfaces se equiparam neste quesito. Liesching et al. (2003), em estudo 

comparativo das máscaras facial e facial total para VNI de pacientes com 

insuficiência respiratória aguda, observaram que os vazamentos estimados foram 

semelhantes nas duas interfaces. Lellouche et al. (2003), em estudo fisiológico de 

cinco diferentes interfaces para VNI em voluntários sadios, sendo uma peça bucal, 

duas máscaras faciais (com pequeno ou grande espaço morto), uma facial total e um 

helmet, identificaram este último como a interface que apresentou menor incidência 

de vazamentos, não havendo diferença entre a facial total e as faciais. Fraticelli et al. 

(2003), em estudo comparativo de quatro tipos de interfaces para VNI em pacientes 

com insuficiência respiratória aguda (facial com espaço morto pequeno, facial com 

grande espaço morto, peça bucal e facial total) também evidenciaram taxa de 
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vazamentos anormais semelhante entre as máscaras faciais e a facial total, 

permanecendo a peça bucal com o maior índice de vazamentos. Nesses últimos três 

estudos, não há descrição de como esses vazamentos foram mensurados, mas, por 

serem estudos fisiológicos, não há como afirmar se foram baseados na percepção 

incômoda do paciente ou se estimados pelo ventilador ou sistema outro de 

mensuração de fugas. 

Relativamente à sensação incômoda de ressecamentos durante a VNI, o 

presente estudo também evidenciou diferença entre as interfaces estudadas. 

Ressecamentos de mucosa nasal e oral são decorrentes das altas taxas de fluxo 

aéreo pela cavidade nasal, incrementadas pelos vazamentos orais, que vão causar 

unidirecionamento deste fluxo (PEPIN et al., 1995; SCHÖNHOFER;             

SORTOR-LEGER, 2002). Outro fator associado é o aumento da resistência nasal 

por congestão, causado pela estimulação de nervos locais, levando à migração de 

mediadores inflamatórios (MASSIE et al., 1999) e pela vasodilatação mediada pelos 

receptores de mucosa sensíveis à pressão (JANSON et al., 2000). Assim, a 

combinação de vazamentos orais com fluxos unidirecionais sob pressões elevadas é 

o ambiente propício para o surgimento de ressecamentos desagradáveis e, 

teoricamente, a máscara nasal levaria desvantagem neste quesito. 

Estudos com pacientes crônicos com apnéia obstrutiva do sono mostram 

que este efeito adverso é comum com a máscara nasal. Pepin et al. (1995), 

avaliando 193 doentes com apnéia obstrutiva do sono em dois centros de tratamento 

franceses, observaram que 65% dos pacientes se queixaram de ressecamento nasal 

ou oral na manhã seguinte ao uso do CPAP por máscara nasal. Kalan et al. (1999), 

também avaliando os efeitos adversos da máscara nasal no tratamento de pacientes 

com apnéia obstrutiva do sono que usaram CPAP por, no mínimo, seis meses, 
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evidenciaram uma incidência de 46% de ressecamento nasal e 70% de 

ressecamento oral. 

Não há, contudo, estudos comparando a incidência de ressecamentos 

durante a VNI com as três interfaces da presente pesquisa, permanecendo a 

avaliação baseada em trabalhos que compararam a máscara nasal com a facial. 

Mortimore, Whittle e Douglas (1998), na avaliação das máscaras nasal e facial para 

CPAP de pacientes com apnéia obstrutiva do sono, com ou sem 

uvulopalatofaringoplastia, observaram menor índice desse efeito adverso com a 

máscara facial. Recentes consensos sobre VNI com pressão positiva (HESS, 2004; 

LIESCHING; KWOK; HILL, 2003) também indicam que, por conta do maior índice de 

vazamentos orais com altos fluxos unidirecionais, a interface nasal causaria mais 

sensação de ressecamento do que a facial. Esta observação, porém, não foi 

corroborada pelos resultados do presente estudo, no qual a máscara nasal causou 

menos ressecamentos incômodos do que as outras duas interfaces (25% para nasal, 

62,5% para facial e 75% para facial total) em baixa pressão. Esse fato voltou a se 

repetir com níveis pressóricos mais altos, sendo a incidência de ressecamentos 

incômodos de 41,7% na interface nasal, 66,7% na facial e 79,2% na facial total. 

Possivelmente a obediência dos voluntários à orientação de evitar a respiração 

bucal durante o uso de máscara nasal e a permissão deste tipo de respiração com a 

facial e a facial total poderiam explicar tal fato, já que a diferença foi principalmente 

em relação ao ressecamentos orais e não em relação aos ressecamentos nasais 

(Tabelas 7 e 8). 

Na pesquisa atual, não foi utilizado umidificador associado ao ventilador 

bilevel. A intenção do uso desses dispositivos seria amenizar os ressecamentos e 

propiciar mais conforto, mas, teoricamente, o uso de umidificadores não seria 
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necessário já que, diferente da ventilação invasiva, não há desvio do fluxo de ar que 

continua passando pelas vias aéreas superiores (HESS, 2004). Poucos trabalhos 

avaliaram a umidificação do ar durante a VNI e as recomendações do uso deste tipo 

de intervenção ainda são controversas, já que se baseiam em pesquisas com CPAP 

no tratamento da apnéia obstrutiva do sono (HESS, 2004). Massie et al. (1999), na 

avaliação dos efeitos da umidificação durante o uso de CPAP por máscara nasal de 

trinta e oito pacientes com apnéia obstrutiva do sono, observaram menores taxas de 

ressecamentos orais e nasais e melhor tolerância com o uso de umidificadores 

aquecidos em comparação com umidificadores sem aquecimento. Hill (2004), em 

revisão sobre VNI nos pacientes com DPOC, afirma que a interposição de 

umidificadores com aquecimento em ventiladores do tipo bilevel permitiu uma 

umidificação eficiente sem aumentar a resistência inspiratória ou expiratória, 

incrementando o conforto e a tolerância à VNI. Liesching, Kwok e Hill (2003), em 

revisão sobre as aplicações agudas da VNI com pressão positiva, garantem, no 

entanto, que o uso de umidificadores propicia melhor conforto apenas nos casos em 

que a VNI é utilizada por intervalos maiores do que oito a doze horas ou nos 

pacientes que apresentassem secreções espessadas, condições não presentes no 

trabalho atual. Assim, na falta de estudos mais conclusivos sobre o uso desses 

dispositivos na VNI com pressão positiva, e para melhor avaliação dos 

ressecamentos, optou-se por não utilizar umidificação ou aquecimento externo no 

estudo corrente. 

Claustrofobia é um fator limitante da tolerância às máscaras de VNI. 

Janson et al. (2000), avaliando quarenta pacientes com apnéia obstrutiva do sono 

que não conseguiram tolerar o uso de CPAP por máscara nasal, descreveram que 

20% se queixaram de claustrofobia ou sensação de pânico. 
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Considerando a sensação de sufocamento característica desse distúrbio, 

seria de se esperar que interfaces com maior área de contato com o rosto 

estivessem mais propensas a causar este efeito adverso. Embora não havendo uma 

diferença significativa na incidência de claustrofobia entre nenhuma das três 

interfaces avaliadas, esta observação foi parcialmente reproduzida no presente 

estudo, no qual a máscara facial total mostrou maior tendência a causar este 

sintoma nos participantes do que as demais, com incidência de 8,3% para nasal, 

20,8% para facial e 33,3% para a facial total em ambos os níveis pressóricos, 

demonstrando que o incremento da pressão não teve nenhum impacto sobre este 

efeito adverso. 

Outros estudos também corroboraram esta idéia. Mortimore, Whittle e 

Douglas (1998), comparando os efeitos adversos das máscaras nasal e facial 

através de EAV no tratamento com CPAP de pacientes com apnéia obstrutiva do 

sono, encontraram escore significativamente mais elevado de claustrofobia na 

máscara facial. Kwok et al. (2003), comparando a ocorrência de intolerância a estas 

duas interfaces na VNI de setenta pacientes com insuficiência respiratória aguda, 

observaram que, na máscara facial, a maioria dos casos esteve relacionada à 

claustrofobia e na nasal a intolerância esteve ligada, na maioria das vezes, a 

vazamentos incômodos, sendo que nenhum caso de claustrofobia foi detectado. 

Massie e Hart (2003), comparando o prong com a máscara nasal no CPAP de 

pacientes com apnéia obstrutiva do sono, em um intervalo de três semanas para 

cada interface, evidenciaram que os pacientes sentiram menos claustrofobia com o 

prong nasal e que este efeito adverso estava mais presente nos pacientes que 

usaram a interface nasal de forma irregular, ou seja, menos de quatro horas/noite. 
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O conceito de que interfaces maiores poderiam causar mais sensação de 

claustrofobia e, portanto, a máscara facial estaria mais associada a este evento, vem 

sendo citado nos principais artigos de revisão que analisaram as vantagens e 

desvantagens das máscaras nasais e oronasais para VNI com pressão positiva 

(HESS, 2004; LIESCHING; KWOK; HILL, 2003; SCHONHOFER; SORTOR-LEGER, 

2002; TURNER, 1997), porém Criner et al. (1994), no estudo-piloto da máscara 

facial total em pacientes com insuficiência respiratória crônica, que não haviam 

previamente tolerado nem a máscara nasal nem a facial, não registraram nenhum 

caso de claustrofobia. Nenhum outro trabalho reproduziu este resultado, porém 

Chiumello et al. (2003), ao compararem por escala visual uma interface maior, como 

o helmet em dois tamanhos (pequeno e grande), com uma interface menor, no caso, 

a máscara facial, em um estudo que envolveu voluntários sadios, não evidenciaram 

diferença nos escores relacionados à claustrofobia entre nenhum dos três 

dispositivos. Assim, outros fatores que não apenas o tamanho da interface, como o 

não-impedimento da visão e a permanência da capacidade de interação com o meio, 

mesmo em uso da interface, podem estar envolvidos na potencialização deste efeito 

adverso bastante subjetivo. 

No presente estudo, o incremento da pressão não causou aumento 

significativo da percepção incômoda de vazamentos em nenhuma das interfaces. 

Assim, possivelmente, o aumento do número de efeitos adversos com o uso das 

máscaras em pressão moderada/alta deve ter sido causado pelos efeitos de uma 

tensão exagerada destas sobre o rosto, a qual tem sido associada a dor e 

desconforto (MEHTA; HILL, 2001). 

Poucos trabalhos, porém, procuraram avaliar o impacto desta 

pressurização na percepção subjetiva dos efeitos adversos das interfaces. Nessa 
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perspectiva, embora se tenha verificado aumento da sensação de dor somente na 

máscara facial total com o incremento da pressão, globalmente, as três interfaces 

foram objeto de impacto negativo com níveis pressóricos mais altos, evidenciados 

pelo aumento do número de efeitos adversos citados pelo voluntário, 

individualmente. Como, a cada mudança de pressão, as interfaces poderiam ser 

reajustadas ao rosto do participante de acordo com a detecção, por parte do usuário 

ou dos pesquisadores, de vazamentos exagerados ou desacoplamento da máscara, 

provavelmente houve dificuldade em se atingir o equilíbrio entre suprimir os 

vazamentos e evitar uma fixação com pressão exagerada. 

 

5.3  Conforto 

 
O conforto propiciado pela máscara associado ao potencial de efeitos 

adversos integra o que se definiu como conforto global da interface. Este conforto, 

aliado à eficiência na ventilação alveolar, formam o binômio responsável pelo 

sucesso ou falha da VNI com pressão positiva. Por ser subjetiva, esta condição é de 

avaliação difícil, já que recebe influência de variáveis nem sempre mensuráveis. 

Seguindo a linha dos principais trabalhos que estudaram este fator, a 

presente pesquisa procurou avaliar o nível de conforto por meio de EAV que, se não 

identifica as causas, pelo menos quantifica a intensidade e permite a comparação de 

interfaces diferentes. 

Na perspectiva de que escores mais altos estavam relacionados ao 

melhor conforto e escores mais baixos vinculados ao desconforto, em uma escala de 

zero a dez, as três interfaces avaliadas apresentaram bom nível de conforto, com 
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escores médios que permaneceram em torno de sete, não se evidenciando 

diferença entre elas. 

Estudos comparativos de conforto (KWOK et al., 2003; MORTIMORE; 

WHITTLE; DOUGLAS, 1998; NAVALESI et al., 2000; WILLSON et al., 2004) 

demonstraram que o caráter agudo ou crônico do uso da VNI pode determinar 

diferenças em relação à superioridade de um ou outro tipo de máscara e, portanto, o 

conforto respiratório proporcionado pela interface deve ser analisado com relação ao 

tempo de uso da interface. 

No tocante ao uso crônico da VNI, com exceção de Massie e Hart (2003) 

que, em um estudo do uso de CPAP em pacientes com apnéia obstrutiva do sono, 

associaram o nível de conforto ao grau de satisfação com a interface e encontraram 

que o prong nasal foi menos associado a desconforto do que a máscara nasal, e 

Criner et al. (1994), que no estudo-piloto da máscara facial total em nove pacientes 

com insuficiência respiratória crônica observaram que esta interface foi tão 

confortável quanto a nasal, os trabalhos prévios demonstraram que a máscara nasal 

parece ser a interface menos associada a desconforto. Mortimore, Whittle e Douglas 

(1998), utilizando EAV em dois grupos de pacientes com apnéia obstrutiva do sono 

com ou sem plastia de vias aéreas superiores, observaram que a máscara nasal foi 

mais confortável do que a facial. Navalesi et al. (2000), comparando o nível de 

conforto do prong, da máscara nasal e da máscara facial em vinte e seis pacientes 

estáveis com insuficiência respiratória hipercápnica por intermédio de um tipo de 

escala visual que variava do um (ruim) ao cinco (muito bom), evidenciaram que a 

máscara nasal foi mais confortável do que a facial e que o prong nasal. Willson et al. 

(2004), também comparando a máscara nasal com a facial na VNI de dezesseis 

pacientes com insuficiência respiratória hipercápnica por doença pulmonar obstrutiva 
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ou restritiva associada a apnéia obstrutiva do sono, evidenciaram uma tendência a 

maior conforto com a máscara nasal. 

Na avaliação do uso por curto período das interfaces, como no trabalho 

atual, a máscara nasal parece não levar tanta vantagem em relação ao conforto. 

Kwok et al. (2003), em um grande ensaio controlado comparando as máscaras nasal 

e facial para VNI de setenta pacientes com insuficiência respiratória aguda, não 

evidenciaram diferença significativa entre as duas com relação ao conforto da 

interface. Cavaliere et al. (2004), avaliando o barulho incômodo e o grau de conforto 

de três interfaces para VNI (máscara nasal, máscara facial e helmet) através de EAV 

em dez voluntários sadios, embora observando maior incidência de ruídos 

incômodos com o helmet, não encontraram diferença estatística no grau de conforto 

entre nenhuma das interfaces. 

Comparando apenas interfaces que permitem respiração bucal e, 

portanto, mais usadas em casos agudos, os novos dispositivos, como o helmet e a 

máscara facial total, parecem se equiparar, em termos de conforto, à máscara facial 

de uso mais tradicional. Fraticelli et al. (2003), comparando o conforto, através de 

EAV, de quatro tipos de interfaces para VNI de treze pacientes com insuficiência 

respiratória aguda, observaram que a peça bucal foi a menos confortável, porém não 

houve diferença entre a facial com dois tamanhos diferentes e a facial total. 

Liesching et al. (2003), comparando a máscara facial e a facial total para VNI de 

quinze pacientes com insuficiência respiratória aguda, evidenciaram que a máscara 

facial total foi significativamente mais confortável do que a facial. Chiumello et al. 

(2003), em estudo experimental incluindo um simulador de pulmão e voluntários 

sadios verificaram - através de um tipo de EAV - que não houve diferença entre o 

helmet e a máscara facial com relação ao conforto da interface. 
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Com efeito, se por um lado, a presente pesquisa obteve resultados 

semelhantes à literatura, evidenciando que a máscara facial total, pelo menos no 

uso por curtos períodos, pode propiciar tanto conforto quanto os outros dispositivos, 

de outra parte não identificou diferenças significativas entre as máscaras nasal e 

facial. 

Com relação ao incremento dos níveis pressóricos, houve impacto 

negativo nas três interfaces com diminuição significativa do conforto. O aumento dos 

efeitos adversos, incluindo vazamentos e dor, associado possivelmente a um 

incremento do esforço respiratório em níveis pressóricos mais altos (não avaliado 

nesta pesquisa), podem ter sido os responsáveis por essa piora. 

Em suma, ainda são necessários estudos posteriores com pacientes nas 

diversas situações clínicas, mas, do ponto de vista do conforto respiratório e dos 

efeitos adversos a máscara facial total parece ser tanto uma opção à máscara nasal 

nos casos crônicos quanto à máscara facial nos casos de uso por curtos períodos. 
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6  CONCLUSÕES 

 
  

Avaliando comparativamente as três interfaces utilizadas pelos voluntários 

sadios no presente estudo, pode-se concluir que houve diferenças importantes entre 

elas.  

 

6.1  Efeitos adversos 

 
•••• As três interfaces apresentaram alta incidência de efeitos adversos, em 

dois níveis diferentes de pressão (baixa e de moderada a alta), em voluntários 

sadios. 

••••  Houve diferença entre as três máscaras com relação à freqüência e o 

tipo de efeito adverso avaliado: 

  �a máscara nasal apresentou média de efeitos adversos, por 

voluntário, menor do que as outras duas interfaces, bem como menor incidência de 

ressecamentos; e  

  �a máscara facial total causa menos dor e apresenta menor incidência 

de percepção incômoda de vazamentos, porém exibe maior tendência à 

claustrofobia em comparação às outras duas interfaces. 

•••• O incremento dos níveis de pressão causou aumento na média de 

efeitos adversos por voluntário nas três interfaces. 
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6.2  Conforto  

  
• As três interfaces apresentaram bom nível de conforto, sem diferença 

significativa entre elas. 

• O aumento dos níveis de pressão apresentou impacto negativo com 

diminuição do conforto nas três interfaces. 
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APÊNDICE A   

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

ESTUDO COMPARATIVO DO CONFORTO E EFEITOS ADVERSOS DE  

INTERFACES PARA VENTILACÄO NÄO INVASIVA EM VOLUNTÁRIOS SADIOS 

 

O (A) senhor (a) está sendo convidado a participar de um projeto de pesquisa. Sua 

participação é importante, porém esta deve ser feita de livre e espontânea vontade. 

Leia atentamente as informações a seguir e faça qualquer pergunta que desejar 

para que todos os procedimentos que serão realizados durante a pesquisa sejam 

esclarecidos. 

Eu, abaixo assinado, declaro que é de livre e espontânea vontade que estou 

participando, como paciente, voluntariamente, do projeto de pesquisa supracitado, 

de responsabilidade dos médicos Ricardo Coelho Reis, Eanes Delgado Barros 

Pereira e Marcelo Alcântara Holanda, do Serviço de Clínica Médica do Hospital 

Universitário Walter Cantidio- UFC, e afirmo estar ciente de que: 

1 o objetivo da pesquisa é avaliar meu nível de conforto e os efeitos colaterais, se 

houverem, de três tipos de máscaras utilizadas para  ajudar a ofertar ar sob pressão 

aos pulmões durante a respiração, através de  um aparelho de respiração artificial 

chamado ventilador mecânico; 

2 as máscaras que usarei são a nasal, que engloba apenas o nariz e, portanto, não 

poderei respirar pela boca; a facial, que recobre o nariz e a boca; e a facial total, que 

envolve todo o rosto; 
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3 estas máscaras liberarão ar sob pressão durante minha respiração e, portanto, 

deverão ficar acopladas firmemente ao meu rosto para evitar vazamentos. Essa 

fixação será feita por meio de tiras de tecido com velcro, que passarão por trás da 

minha cabeça e serão atadas à máscara; 

4 usarei as máscaras deitado(a) confortavelmente em uma cama (maca) da sala da 

pesquisa, na posição semi-sentado(a);   

5 a fixação da máscara em meu rosto bem como meu posicionamento na maca 

serão feitos pela equipe de Fisioterapia , Enfermagem e Médica, de modo gentil, e o 

período do estudo relativo a cada máscara só será iniciado após meu completo 

conforto e  adaptação à respiração artificial e ao ventilador mecânico; 

6 a cada período de 5 minutos em cada máscara, os níveis da pressão do ar que 

entrará e sairá dos meus pulmões serão aumentados uma única vez, perfazendo um 

total de 10 minutos de uso de cada máscara; 

7 ao final de cada período de 5 minutos, darei uma nota de zero a dez em uma 

escala de conforto, que será apresentada a mim por um membro da equipe do 

estudo, sendo zero o desconforto máximo e dez o melhor conforto possível, bem 

como responderei a um questionário, onde marcarei com um X a existência e 

intensidade dos principais efeitos indesejáveis que estarão listados e que poderei 

sentir, como dor nos pontos de pressão da máscara em meu rosto, vazamentos que 

podem causar ressecamento dos olhos ou da garganta, pressão muito intensa sobre 

o rosto, dor de cabeça e mesmo sensação de pânico ou  sufocamento;  

8 serão também verificados os níveis de oxigênio do meu sangue por meio de um 

dispositivo semelhante a um “pregador de roupa” em meu dedo, bem como o nível 

de gás carbônico do ar que eu expiro, mediante um dispositivo entre a saída da 

máscara e o tubo do ventilador mecânico. Esses dados serão registrados em um 

monitor do lado da minha maca; 

9 os níveis aumentados de pressão de ar em meus pulmões, bem como os efeitos 

colaterais das máscaras citados, não trarão qualquer prejuízo à minha saúde, mas, 

se eu julgar qualquer etapa do procedimento insuportável, poderei desistir a 

qualquer momento; 
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10 tenho a liberdade de desistir ou interromper a participação no estudo a qualquer 

momento, sem necessidade de explicação e sem que isso venha a trazer qualquer 

tipo de constrangimento ou retaliação; 

11 estarei sob monitorização contínua e atendimento diferenciado pelos médicos 

supracitados, além da equipe de Fisioterapia e Enfermagem do referido estudo; 

12 poderei solicitar contato com os médicos responsáveis pela pesquisa, caso surja 

posteriormente qualquer dúvida (Fone: 88529811); 

13 poderei solicitar contato com a Secretaria da Comissão de Ética (Fone: 

32888338) para apresentar recursos ou reclamações em relação ao presente 

estudo; 

14 não receberei qualquer ajuda financeira pelo presente estudo; e 

15 minha identidade será resguardada quando da publicação e/ou exposição dos 

resultados da pesquisa. 

 

                                          Fortaleza, ______  de _______________ de __________.  

 

____________________________________________________  Data: __/ ___/___ 

                   Assinatura do paciente ou responsável 

 

____________________________________________________  Data: __/ ___/___ 

                     Assinatura do pesquisador principal 

 

_____________________________________________________ Data: __/___/___ 

              Assinatura do pesquisador que obteve TCLE  
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APÊNDICE B   

Ficha Protocolar 

 

Nome: __________________________________________ Caso No: ________ 

Idade: _______  Sexo: ________ 

Grupo de Randomização: _______________        

 

 

máscara 

 

ventilador 

 

PEEP 

 

Fr 

 

VC 

 

SpO2 

 

EtCO2 

 

EAV 
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APÊNDICE C   

Questionário 

 

 

Na seqüência estão listados os principais problemas que as pessoas descrevem 

quando usam as máscaras de ventilação não invasiva. Por favor, marque com um X 

se eles aconteceram com você e com qual intensidade durante o período em que 

esteve usando a máscara, de acordo com o esquema: (0) não foi um problema, (1) 

foi um problema discreto, (2) foi um problema moderado e (3) foi um grande 

problema. Se o problema não foi descrito a seguir, você poderá fazê-lo na última 

linha deste questionário. 

 

Problema                                     0                  1                    2                    3 

 

Pressão da máscara                  (    )              (     )               (    )                (    )         

 

Dor na testa                               (    )               (    )                (    )                (    ) 

 

Dor no dorso do nariz                (    )               (    )                (    )                (    )  

 

Dor na bochecha                       (    )               (    )                (    )                (    ) 

 

Dor no queixo                            (    )               (    )                (    )                (    ) 

 

Irritação da pele                         (    )              (    )                 (    )                (    ) 

Vazamento ao redor dos olhos  (    )              (    )                 (    )                (    )   
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Vazamento ao redor da boca    (    )               (    )                 (    )               (    )  

 

Ressecamento boca/garganta   (    )               (    )                (    )               (    ) 

 

Congestão ou ressecamento nasal  (    )         (    )                (    )               (    ) 

 

Dor de cabeça                            (    )               (    )                (    )               (    )  

 

Dificuldade de respirar                (    )               (    )                (    )               (    )  

 

Desconforto torácico                   (    )               (    )                (    )               (    )     

 

Barulho do aparelho                   (    )                (    )                (    )               (    ) 

 

Claustrofobia                              (    )                (    )                 (    )               (    ) 

 

Problema não citado:______________________________________ 

Caso Nº: _____      Data: _____________    Tipo de Máscara: ____________ 

Tipo de Respirador/Nível de EPAP: _______________________   
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APÊNDICE D   

Escala Analógica Visual 10mm 

 

 

0          1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

!_____ !_____ !_____!______!_____!_____!_____!______!_____!______! 

 

Muito                                                                                                       Muito 

desconfortável                                                                                       confortável 

 

� ☺☺☺☺ 
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ANEXO A – Parecer do Comitê de Ética 

 

 


