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Introdução: A Ventilação Não-Invasiva (VNI) e tem se desenvolvido nos últimos anos
é utilizada em todas as unidades de terapia intensiva pediatricas e neonatais, com
indicações e aceitação cada vez mais amplas. A VNI pode ser aplicada em diversos
modos ventilatórios com a finalidade aumentar a ventilação alveolar, mantendo-se a
criança em ventilação espontânea, sem a necessidade de uso de próteses ventilatórias,
como a intubação traqueal ou a traqueostomia. Os benefícios fisiológicos da VNI 
incluem a melhora na oxigenação, diminuição do trabalho ventilatório, melhora da
relação ventilação perfusão (V/Q), diminuição da fadiga, aumento da ventilação
minuto e da capacidade residual funcional (CRF. Comparativamente à intubação
traqueal existem vantagens adicionais relacionadas ao conforto da criança,
possibilidade do paciente deglutir e falar, implementação e retirada da VNI e a redução
da taxa de infecções relacionadas á Ventilação Invasiva, porém ainda há controvérsias
sobre a aplicação da VNI em alguns casos. O profissional de Fisioterapia Respiratória
está apto a instituir a VNI e associar a técnicas fisioterapêuticas, contribuindo assim
para a eficácia do tratamento ventilatório. Objetivo: Revisar a literatura sobre a
ventilação não invasiva associada ao manejo do suporte ventilatório  por um
profissional qualificado para a instituição da ventilação não invasiva. Conclusão: O
uso da VNI reduz a morbi-mortalidade, mantém a interação da criança a sociabilidade
e melhora a função respiratória. Sugerimos estudos que quantifiquem a atuação de uso
pelos fisioterapeutas em unidades de terapia intensiva pediatricas e neonatais. 
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