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Introdução: Resumo Com a pandemia causada pelo vírus da Influenza A (H1N1) entre os seres 

humanos, surgiu a necessidade de adotar medidas de prevenção e tratamento dos sintomas 

causados pela gripe, principalmente a insuficiência respiratória aguda (IRpA). Objetivo: Identificar 

melhor tratamento durante a IRpA utilizando a técnica de ventilação não invasiva (VNI), durante o 

tratamento fisioterápico. Metodologia: O estudo foi realizado através de revisão de literatura, 

utilizando-se como base de dados Bireme e Pubmed. Foram utilizados como critérios de inclusão, 

estudos realizados em pacientes adultos, estudo de casos, de ambos os sexos nos últimos dez 

anos. Foram excluídos artigos realizados com pacientes pediátricos. Resultado: Foram 

selecionados 10 artigos, no qual foram utilizadas as técnicas de ventilação não invasiva na H1N1. 

Dos estudos encontrados, 50% indicam que a técnica de VNI é contraindicada, devido à 

dissipação de aerossóis enquanto outros 50% essa mesma técnica aplicada nos pacientes com 

IRpA obteve sucesso. Conclusão: Conclui-se que a técnica de VNI utilizada em pacientes com 

IRpA em alguns casos é contraindicado, porém ela se mostrou eficiente em outros. Nota-se que 

estudos nesse mesmo assunto ainda precisam ser mais bem direcionados, verificando sempre o 

risco versus beneficio ao paciente, avaliando inclusive sua condição clínica no momento, 

analisando a relação de dissipação de aerossóis aos profissionais da área da saúde e o melhor 

nível de pressão aplicada durante a terapia.   

 

Palavras chave: Ventilação não invasiva, H1N1, Insuficiência respiratória aguda.  

Área de Concentração: Fisioterapia. 

mailto:delpassoc@gmail.com

