
Evento: COBRAF

Modalidade: PÔSTER

Tema: C05. Fisioterapia na Saúde e Funcionalidade do Adulto

Ventilação não invasiva na comunicação interpessoal dos cuidados paliativos
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De acordo com a Organização Mundial da saúde (OMS), os cuidados paliativos proporcionam uma atenção humanizada 

e individualizada ao paciente e sua família, através dos cuidados de uma equipe multidisciplinar para a redução dos 

sintomas e as disfunções da terminalidade. Uma técnica utilizada nos cuidados paliativos, é a Ventilação Mecânica Não 

Invasiva (VNI) que visa a melhora do desconforto respiratório, proporcionando a melhor comunicação interpessoal dos 

pacientes com seus familiares e a equipe profissional. Objetivo: Analisar os benefícios da ventilação não invasiva na 

qualidade de morte facilitando a comunicação interpessoal entre familiares e equipe multidisciplinar em cuidados 

paliativos oncológicos. Comparar e sintetizar o uso da ventilação mecânica na comunicação entre o paciente terminal e 

a família. Metodologia: Trata-se de uma revisão sistemática de literatura, foram pesquisados artigos nas bases de dados 

Scielo, PUBMED, Medline e BVS de artigos referentes ao tema, datados de 2007 a 2017, nos idiomas portugueses e 

ingleses, que não possuíssem metodologias defasadas e que visassem a qualidade de morte de pacientes 

institucionalizados. Devido a isso foram excluídos do trabalho aqueles artigos que não se enquadravam no tema, e 

datados fora da faixa de 2007 a 2017 Resultados: Foram encontrados 25 artigos no total, onde apenas 13 artigos foram 

utilizados para o mencionado estudo, pois os mesmos demonstravam o uso da ventilação não invasiva na qualidade de 

morte de pacientes hospitalizados. Apesar dos resultados obtidos, mostra-se a importância de realizar-se mais estudos 

demonstrando a utilização da VNI na terminalidade. Conclusão: Diante dos resultados obtidos através da revisão 

bibliográfica, é possível demonstrar a importância da melhor escolha de interface de ventilação não invasiva na 

terminalidade, pois as mesmas devem buscar a melhora do desconforto respiratório, além de proporcionar momentos de 

comunicação com os familiares, visando a diminuição dos sintomas psicossociais dos cuidados paliativos.
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