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Resumo 

Introdução: A mortalidade infantil é um índice preocupante em instituições de saúde e 
maternidades. Estudos recentes relatam que 40% da mortalidade em crianças ocorrem no 
período neonatal. Grande parte dessas mortes é inerente a complicações respiratórias, e o 
suporte ventilatório não invasivo, quando usado precocemente, diminui o risco de 
complicações, implicando na sobrevida desses pacientes. O Bubble CPAP é uma forma não 
invasiva de ofertar essa assistência respiratória. Objetivo: Verificar o custo benefício do 
Bubble CPAP, avaliar se o mesmo oferece suporte ventilatório com o mesmo nível de 
segurança e eficiência em relação ao aparelho de pressão positiva microprocessado e se 
interfere na mortalidade e sobrevida desses pacientes. Metodologia Foi realizada uma 
revisão integrativa, com busca nas bases de dados Lilacs, Bireme e Pubmed, empregando 
os seguintes termos: CPAP, Bubble, ventilação mecânica não invasiva, neonatal, custo 

benefício, efetividade. Resultados: Os estudos apontam que o suporte ventilatório não 

invasivo Bubble CPAP é promissor, ao considerar o custo-efetividade e seu fácil manejo.  
Conclusão: O Bubble CPAP foi considerado uma opção viável como terapia de suporte 
ventilatório, tendo em vista seu melhor custo-efetividade. O mesmo reduz a necessidade de 
ventilação mecânica invasiva, tem o potencial de fornecer pressões e fluxos adequados para 
tratar crianças com mecânica respiratória comprometida e é barato o suficiente para fazê-lo 
em ambientes com poucos recursos. As complicações associadas podem ser reduzidas com 
a constante avaliação e acuidade dos profissionais envolvidos, sugerindo assim mais 
pesquisas para determinar protocolos, já que existem informações conflitantes em relação a 
sobrevida desses pacientes. 
 
Descritores: Neonatologia; Ventilação não Invasiva; Fisioterapia 
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Abstract 
 

Introduction: Child mortality is a worrying index in health institutions and maternity  
hospitals. Recent studies related to 40% of mortality in children occurring in the neonatal 
period. Most of these deaths are inherent to respiratory complications, and noninvasive 
ventilatory support, when used early, reduces the risk of complications, implying the survival 
of these patients. Bubble CPAP is a noninvasive way to offer this respiratory assistance. 
Aim: To verify the cost-benefit of the Bubble CPAP, to evaluate if it offers ventilatory support 
with the same level of safety and efficiency compared to the microprocessor positive 
pressure device and if it interferes with the mortality and survival of these patients. Methods: 

An integrative review with search in Lilacs databases, Bireme and Pubmed databases, using 
the following terms: CPAP, Bubble, noninvasive mechanical ventilation, neonatal, cost 
benefit, effectiveness. Results: Studies show that the noninvasive ventilatory support of 
Bubble CPAP is promising considering its effectiveness and easy management. 
Conclusion: Bubble CPAP was considered a viable option as ventilatory support therapy, 
due to its better cost-effectiveness. It reduces the need for invasive mechanical ventilation, 
has the potential to provide adequate pressure and flow to treat children with compromised 
respiratory mechanics, and is cheap enough to do so in resource-poor settings. The 
associated complications can be reduced with the constant assessment and accuracy of the 
professionals involved, thus suggesting more research to determine protocols, as there is 
conflicting information regarding the survival of these patients. 

 

Key words: Neonatology; Non-invasive ventilation; Physiotherapy. 
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Introdução 

 
Estima-se que cerca de três milhões de RN (recém nascidos) vão a óbito 

antes de 28 dias de vida, todos os anos, no mundo. Outro dado interessante mostra 

que 40% dessa mortalidade ocorre no período neonatal por complicações 

respiratórias que estão geralmente relacionados à deficitária assistência  e fatores 

socioeconômicos, no cuidado pré, peri e pós-natal, com a mãe eo RN. Uma 

importante parte dessa estatística diz que no ano 2000 o Brasil era um dos dez 

países com maior índice de mortes neonatais do mundo. Com a melhora na 

assistência, esse número caiu em mais de 50%, devido a maior facilidade ao acesso 

à saúde1, 2,3. 

No Brasil, a principal causa dos óbitos infantis na primeira semana de vida é 

a prematuridade, seguida da asfixia/hipóxia e das malformações congênitas. O 

suporte ventilatório não invasivo, quando usado precocemente, diminui o risco de 

complicações, implicando na sobrevida desses pacientes2.Uma opção é o uso da 

ventilação mecânica não invasiva (VNI), e sabe-se que nem todas as unidades de 

saúde possuem esse tipo de equipamento. O Continue Positive Airway Pressure 

(CPAP) ciclado é uma forma de assistência ventilatória não invasiva (VNI), onde se 

faz necessária a utilização de um ventilador mecânico ou aparelho CPAP, que 

permite o uso de um ou dois níveis de pressão4,5,6,7. 

Soluções simples e de baixo custo, com vantagens em potencial sobre o 

suporte ventilatório mecânico vêm sendo desenvolvidas, não com o objetivo de 

substituir a ventilação mecânica (VM), mas na intenção de contribuir com as 

alternativas já existentes ou até mesmo evitando a necessidade de seu uso7,8. 

O Bubble CPAP é uma alternativa de suporte ventilatório não invasivo sem a 

necessidade de um aparelho específico para sua realização, onde consiste na 

administração de um fluxo constante nas vias aéreas, umidificado e aquecido, que, 

em contato com o selo d’água, gera Pressão Positiva Expiratória Final (PEEP) em 

bolhas de ar, essa frequência oscilatória causa uma estabilização alvéolar, diminui o 

desvio intrapulmonar e melhora o metabolismo do surfactante9,10,11. 

O Bubble CPAP é baseado em um sistema simples, a pressão de distensão 

das vias aéreas é determinada pela profundidade em que essa traqueia é colocada, 

ou seja, 5 cm de pressão de água é produzido colocando a tubulação expiratória do 
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circuito respiratório na margem de 5 cm sob a água. Os componentes de um circuito 

CPAP são: uma fonte de fluxo de gás (oxigênio e ar comprimido), um mecanismo 

para controlar concentrações de oxigênio (fluxômetro), um umidificador e um circuito 

convencional de CPAP5,9. 

O estudo de Martin et al5 sugere que o Bubble CPAP pode ser uma 

alternativa nos casos de insuficiência respiratória, devido a sua pouca ultilização, 

existe certa tendência em achar que pelo fato do mesmo ser feita de forma artesanal 

e inferior a uma maquina. 

O objetivo desse estudo é verificar atraves de uma revisão da literatura o 

custo benefício do Bubble CPAP, avaliar se o mesmo oferece suporte ventilatório 

com o mesmo nível de segurança e eficiência em relação ao aparelho de pressão 

positiva microprocessado e se interfere na mortalidade e sobrevida desses 

neonatos. 

Metodologia 

 
O estudo consiste em uma revisão integrativa da literatura, onde realizou-se 

uma pesquisa nas bases de dados: Lilacs, Bireme e Pubmed. Foram selecionados 

artigos publicados entre os anos de 2003 e 2016, em português ou inglês, utilizando 

as seguintes palavras chaves: CPAP, Bubble, ventilação mecânica não invasiva, 

neonatal, custo beneficio, efetividade. 

Dos 18 artigos encontrados, 7 se encaixaram nos critérios de inclusão, e 

foram inseridos nas tabelas de resultados. Os artigos deveriam apresentar uso do 

Bubble CPAP sendo comparado a outras modalidades de suporte VNI. Os critérios 

excluíam populações compostas por pacientes acima de 28 dias de vida, o uso de 

Bubble CPAP no desmame da ventilação mecânica, após surfactação, o uso e 

aparelho de CPAP (Fisher & Paykel Pty Ltd, e Babypap Fanem) pelo seu alto custo. 

Resultados 

 
Os resultados encontrados estão dispostos na tabela 1, abordando os 

respectivos autores, objetivos, critério de seleção e principais achados. Dados sobre 

a quantidade de pacientes, comparabilidade e complicações de cada estudo 

selecionado, estão descritos na tabela 2. 
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Para constar na seção dos resultados, foram selecionados nove artigos que 

preencheram os critérios de inclusão. Desses, totalizam-se 1.083 pacientes 

estudados. Os estudos em geral, visavam implementar, comparar ou eleger a melhor 

modalidade de suporte ventilatório não invasivo, avaliando sua segurança, eficácia, 

baixo custo e sobrevida desses recém-nascidos. 

 

TABELA 1. Principais achados dos estudos referentes ao uso do Bubble CPAP em pacientes 

neonatos. 

Autores Objetivo Critério de seleção Principais achados 

Kawaza et 

al, 2016 

Avaliar a eficácia e a 

segurança do Bubble 

CPAP para  tratar 

desconforto 

respiratório grave, 

onde o oxigênio nasal 

é o padrão de 

atendimento. 

Recém-nascido (RN) com 

peso ao nascimento (PN) 

>1000g apresentando 

dificuldade respiratória 

grave. 

O Bubble CPAP, para tratar 

desconforto respiratório 

neonatal, resultou em uma 

melhoria de 27% na 

sobrevida, isso significa 3,1 

vezes mais chances de 

sobrevivência. 

Chen et al, 

2014 

Análise entre o custo 

benefício do Bubble 

CPAP 

comparativamente a 

oxigenoterapia 

convencional, como 

estratégia de suporte 

ventilatório. 

RN> 1000g apresentando 

dificuldade respiratória 

grave. 

O Bubble CPAP é uma 

estratégia altamente 

econômica em fornecer 

suporte ventilatório para RN. 

Shrestha et 

al, 2010 

Avaliar o resultado 

do Bubble CPAP em 

recém-nascidos com 

dificuldade 

respiratória. 

RN > 1000g com 

desconforto respiratório e 

pneumonia congênita. 

O Bubble CPAP pode ser 

facilmente aplicado em recém- 

nascidos com dificuldade 

respiratória, os resultados são 

promissores, com sobrevida 

de 66%. 
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Autores Objetivo Critério de seleção Principais achados 

Narendran et 

al, 2003 

Verificar  se   a 

introdução do Bubble 

CPAP resulta  em 

melhores desfechos 

respiratórios   em 

recém-nascidos 

baixo peso. 

RN com 401 a 1000g e 

com idade gestacional 

média de 26 semanas. 

O Bubble CPAP reduziu em 

28% as intubações na sala de 

parto, diminuiu a quantidade 

de dias na VM, evitando lesão 

pulmonar e DBP, porém não 

apresentou diferença 

mortalidade (4%). 

Nahimana et 

al, 2015 

Descrever a 

implementação do 

Bubble CPAP para 

recém-nascidos pré- 

termos baixo peso. 

Recém-nascido com 

idade gestacional menor 

de 33 semanas ou 

PN<1500g, com qualquer 

grau de desconforto 

respiratório. 

O Bubble CPAP é uma forma 

viável de apoiar RN com DR 

em ambientes com recursos 

limitados. A taxa de 

sobrevivência em pacientes 

elegíveis para o Bubble CPAP 

a taxa foi de 41,8%. 

Rezzonico et 

al, 2015 

Medir o impacto na 

mortalidade intra- 

hospitalar do Bubble 

CPAP, como 

primeira intervenção 

em RN que 

necessitam  de 

assistência 

ventilatória, para 

evitar intubação. 

RN com desconforto 

respiratório  que 

precisavam de 

assistência ventilatória. 

O uso precoce do Bubble 

CPAP, como estratégia de 

assistência respiratória 

primária, foi associada à 

diminuição da intubação  e 

dias de ventilação mecânica. 

A taxa de mortalidade, foi 

reduzida 40%; no entanto, 

observou-se um aumento na 

duração média da 

permanência na UTIN (14,6 

dias para 17,5 dias). 

McAdams et 

al, 2015 

Descrever  a 

implementação do 

Bubble CPAP e do 

escore de 

severidade 

respiratória de 

Silverman Andersen 

em uma UTIN. 

RNPT com PN <1.500g 

com desconforto 

respiratório e asfixia 

perinatal, com RSS maior 

que cinco tratados com 

Bubble CPAP. 

Bubble CPAP em um 

ambiente de baixa e média 

renda é viável, com índice de 

sobrevivência de 52%. O RSS 

é simples e útil para monitorar 

o estado respiratório do RN e 

orientar o manejo do Bubble 

CPAP. 

 

Bubble CPAP: Pressão Continua nas Vias Aéreas por bolhas. CPAP: Pressão Continua nas Vias Aereas. DRG: Desconforto 

Respiratório Grave. RN: Recém-nascido. PN: Peso Nascimento. RNPT: Recém-nascido pré-termo. VM: Ventilação Mecânica. 

DR: Desconforto Respiratório. IG: Idade Gestacional. DBP: Displasia Broncopulmonar. RNPTBP: Recém-nascidos Pre- 

termos Baixo Peso. UTIN: Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. RSS: Escore de Severidade Rrespiratória de Silverman- 

Andersen. 
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TABELA 2. Quantidade de pacientes, comparabilidade e outras complicações, referentes ao 

uso do Bubble CPAP. 

Autores Quantidade 

paciente 

Comparabilidade Complicações 

Kawaza et 

al, 2016 

Total: 87 recém- 

nascidos onde 62 

pacientes usaram o 

Bubble CPAP, e 25 

em uso de oxigênio 

nasal. 

Bubble CPAP vs oxigênio 

nasal. 

Ambos os grupos 

apresentaram complicações 

como: irritação nasal, irritação 

facial e epistaxe. Não foram 

feitos diagnósticos clínicos de 

pneumotórax, mas as 

radiografias de rotina e o 

ultrassom craniano não 

estavam disponíveis, as 

complicações silenciosas não 

podem ser descartadas. 

Chen et al, 

2014 

Total: 87 pacientes 

sendo 62 Bubble 

CPAP e 25 oxigênios 

nasal. 

Bubble CPAP vs oxigênio 

nasal. 

Não houve desfecho 

desfavorável, há barreiras de 

infraestrutura para sua 

implementação como a: 

demanda de mão de obra a 

falta de treinamento para 

indica-lo é administrá-lo e 

barreiras culturais já que a 

família associa as prongas 

nasais com o risco de morte. 

Shrestha et 

al, 2010 

15 RN com DR 

receberam Bubble 

CPAP. 

Nenhum grupo para 

comparação. Somente 

adesão do sistema. 

Mortalidade: 4/15. 

Pneumotórax: 1/15 

Retinopatia da prematuridade: 

2/15 

Narendran et 

al, 2003 

Total: 171, sendo 92 

RN pré-introdução 

79 após-introdução. 

Primeiro período os RN’s 

eram ventilados com 

pressão positiva 

intermitente com bolsa e 

máscara na sala de parto. 

Segundo período 

introduziu Bubble CPAP 

na sala de parto. 

 

 

O uso prolongado pode  

causar erosões septais nasais 

e moldagem anormal da 

cabeça. 
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Autores Quantidade 

paciente 

Comparabilidade Complicações 

Nahimana et 

al, 2015 

Total: 89, onde 43 

bebês foram 

elegíveis. 

46 crianças não 

elegíveis. 

Nenhum grupo para 

comparação. Somente 

adesão do sistema. 

Alta taxa de mortalidade neste 

estudo, de quase 26%, 

ocorreu em bebês elegíveis 

para Bubble CPAP e 56,5% 

para crianças não elegíveis. A 

taxa de sobrevida desses 

pacientes ao uso do Bubble 

está relacionada à maior 

gravidade dos mesmos. 

Rezzonico et 

al, 2015 

Ao todo foram 613 

pacientes incluídos 

sendo 230 em 2006 

e 383 em 2008. 

Varias comodalidades: 
 
1. VM 

2. Bubble CPAP 

3. Bubble CPAP após VM 

4. VM após Bubble 

CPAP. 

Não houve desfecho 

desfavorável. Apenas 

limitações a respeito de um 

índice para indicar a  

gravidade clínica. 

McAdams et 

al, 2015 

21 RN tratados. Nenhum grupo para 

comparação. Somente 

adesão do sistema. 

Dos 21 RN elegiveis nove 

morreram em uso Bubble 

CPAP (42,8%), 

Embora insuficiência 

respiratória pode ter 

contribuído para a falta de 

sobrevivência nos 9 recém- 

nascidos, a causa definitiva da 

morte é desconhecida. 

Apenas 3 (14%) neonatos 

foram diagnosticados com 

irritação nasal após o início do 

Bubble CPAP. 

 

Bubble CPAP: Pressão Continua nas Vias Aéreas por bolhas. CPAP: Pressão Continua nas Vias Aereas. RN: Recém- 

nascido. DR: Desconforto Respiratório. VM: Ventilação Mecânica. 
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Discussão 

 
O Bubble CPAP mostrou minimizar, nos primeiros dias de vida dos recém- 

nascidos, complicações respiratórias, prevenindo a necessidade de intubação, a 

redução do tempo de internação e o uso de ventilação mecânica17. O estudo de 

Kawaza et al12, afirma que o sistema Bubble para tratar desconforto respiratório 

neonatal, resultou em uma melhoria da sobrevida em 27% desses recém-nascidos 

até a alta. Narendran diz que o Bubble reduz o uso de VM, aumentou a sobrevida e 

diminuiu a taxa de mortalidade, sendo que ambos os autores associa o uso de 

Bubble CPAP com risco de  complicações. 

 

Os autores kawasa et al12, Nahimana et al16 indicam algumas preocupações 

em relação às complicações que o mesmo pode causar nesses recém-nascidos. 

Dentre as implicações encontradas, observa-se o risco pneumotórax,  sangramento 

nasal e a administração excessiva de oxigênio, que pole levando à DBP, retinopatia 

da prematuridade, enterocolite e até mesmo a óbito. Narendran et al15 complementa 

dizendo que o uso prolongado pode causar moldagem anormal da cabeça e lesão 

de septo. 

 

Já o estudo de Chen et al13, diz que apesar do sistema Bubble ser 

claramente mais viável financeiramente, a implementação do dispositivo deve ser 

realizada junto à equipe, para que todos sejam capazes de reconhecer as  

indicações clínicas para o uso do mesmo e sua administração. Barreiras culturais 

também existem a família associa as prongas nasais com risco de morte. 

 

Shrestha e Basnet14 afirma que o aparelho tem ótima aplicabilidade é de 

baixo custo, com aumento na sobrevida de 66%, com índice de complicações 

relativamente baixo (26%) quando comparado a da taxa do período neonatal (40%). 

 

O grande desafio de Nahimana et al16, foi a identificação dos pacientes 

elegíveis para a aplicação do suporte, os mesmos sugerem uma adaptação do 

prontuário para melhor seleção desses recém-nascidos, e reforçam a necessidade 

de avaliar o impacto na sobrevida a longo prazo. Já de acordo com Mc Adams et 

al18, que além de implementar o Bubble CPAP implementou também o RSS, que 

afirma ser uma ferramenta que monitora e orienta o uso do Bubble, e diz que o 

mesmo foi considerado bem sucedido quando havia desconforto respiratório mínimo 

ou resolvido, PEEP menor que cinco centímetros de água e RSS menor que cinco. 
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Conclusão 

 
O Bubble CPAP foi considerado uma opção viável como terapia de suporte 

ventilatório, tendo em vista seu melhor custo-efetividade. O mesmo reduz a 

necessidade de ventilação mecânica invasiva, tem o potencial de fornecer pressões 

e fluxos adequados para tratar crianças com mecânica respiratória comprometida e 

é barato o suficiente para fazê-lo em ambientes com recursos limitados. As 

complicações associadas podem ser reduzidas com a constante avaliação e 

acuidade dos profissionais envolvidos, sugerindo assim mais pesquisas para 

determinar protocolos, já que existem informações conflitantes em relação a 

sobrevida desses pacientes. 
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