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Introdução: Um dos pilares da atuação da fisioterapia
hospitalar é a realização da Ventilação Não invasiva (VNI). Esta quando aplicada de
forma adequada desencadeia o declínio da utilização da ventilação mecânica invasiva
(VM) dentre outros benefícios. O aumento do tempo de permanência, custo e da taxa
de mortalidade está diretamente relacionado à utilização de VM.  Objetivo: Avaliar os
impactos das estratégias assistenciais na taxa de sucesso e na utilização da VNI. 
Metodologia: Este estudo retrospectivo nos permitiu analisar os dados coletados no
período de janeiro de 2013 a julho de 2018. As informações analisadas são parte de um
banco de dados utilizados para estratégias gerenciais do serviço de fisioterapia de um
hospital de grande porte e alta complexidade do Leste Mineiro. A análise dos dados
conduziram para a adoção de 5 estratégias: Criação de um modelo assistencial,
Programa de educação para a equipe de enfermagem, aquisição de recursos,
treinamento para equipe de fisioterapia e revisão dos protocolos. Considerou-se
sucesso na VNI os pacientes que deixaram de utilizar a VM durante o período.
Resultados: Durante o período foram analisados 2289 casosde utilização de VNI em
adultos. De janeiro de 2013 a março de 2015 a média de utilização era de 24
pacientes/mês.
Em dezembro de 2016 foi iniciado um
programa de treinamento com a equipe de
fisioterapia e revisão do protocolo o que
impactou imediatamente nos resultados,
chegando à média de 76 pacientes/mês e 76% de sucesso até de maio de 2017. Outro
resultado encontrado foi à correlação negativa entre a utilização de VNI e VM.
Observa-se uma tendência a reduzir a utilização de VM com o aumento da VNI.
Conclusão: Conclusão
Deste modo, é possível afirmar que as
estratégias adotadas impactaram
positivamente na utilização e sucesso da VNI,
consequentemente na diminuição dos custos hospitalares, diminuição do tempo de
internação e do número de óbitos, em comparação a VM.
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