
1 
 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA VENTILAÇÃO MECÂNICA NÃO INVASIVA NOS DISTÚRBIOS 

DO SONO EM CRIANÇAS 

 

Wainny Rocha Guimarães Ritter1 

Débora Kelly Moraes Resende2 

Marianna Seixas Cândida Alves3 

Angélica Souza Duarte4  

Geovana Carmo Figueiredo Ferro5  

Daniella Coimbra Cordeiro6  

 

INTRODUÇÃO  

 

O sono é essencial para a vida do ser humano, pois, o sistema nervoso necessita 

do sono para funcionar normalmente. Quando a criança não dorme, ocorre um 

desequilíbrio metabólico, causando danos à saúde. (RIOS et al., 2008) A síndrome da 

apneia e hiponímia do sono é um distúrbio da respiração, causado por crises de 

obstrução parcial ou total das vias aéreas superiores interrompendo o padrão normal de 

ventilação, provocando na criança perda de memoria, sono agitado, sonolência diurna, 

alterações comportamentais e cardíacas. (GREGORIO et al., 2008 e VALERA et al., 

2004).  

 

OBJETIVO  

 

Verificar a eficácia do tratamento com VNI em crianças que apresentam 

distúrbios respiratórios do sono.  
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METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma Pesquisa Bibliográfica, de caráter descritivo em livros e artigos 

publicados e disponíveis em bibliotecas virtuais e base de dados científicos. Após 

analise das pesquisas bibliográficas pode-se concluir que, há grande eficácia no uso do 

CPAP em crianças com síndrome da apneia e hipopneia do sono e, é também mais 

administrado do que os outros métodos de VNI. 

  

CONCLUSÃO 

 

Diante dos dados encontrados na literatura, pode-se observar que o uso o CPAP 

mostrou-se bastante eficaz em crianças com apneia e hiponímia do sono e, é mais 

administrado do que os outros métodos de VNI. Pois, através do CPAP houve redução 

dos sintomas do paciente, além de reduzir o uso dos métodos invasivos. 
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