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Introdução:

Falência

respiratória

Resultados:

aguda

Os

estudos

analisados

revelam resultados consensuais sobre as

associada a sintomatologia de dispneia moderada

vantagens do uso da Válvula Boussignac em

e severa é uma realidade cada vez mais comum

contexto

encontrada pelos profissionais de emergência pré-

pré-hospitalar.

No

entanto,

Brusasco [et al] revelam que apesar de a

hospitalar, aos quais estão associados elevados

Válvula Boussignac apresentar elevados

índices de mortalidade e morbilidade. Em contexto

níveis de CPAP, não impede mistura de ar

pré-hospitalar a válvula Boussignac, devido à sua
função e simplicidade, é um dispositivo cada vez

ambiente e se a frequência respiratória

mais útil (Williams 2013)

respiratória do doente for elevada, diminui a

Vantagens

CPAP.

Objetivo: Identificar a importância da utilização
da Válvula Boussignac em contexto pré-hospitalar.

Materiais e Métodos:
Revisão sistemática da literatura. Selecionadas oito bases de
dados

eletrónicas,

mobilizando

os

descritores

MeSH

Facilidade de uso
Baixo custo

Menos EOT

VNI sem fonte de energia elétrica
Reduzido tempo no tratamento
pré hospitalar e de internamento

Conclusões: A Válvula Boussignac apresenta
uma importância notória na assistência a doentes
que apresentem falência respiratória aguda, devido

“emergency medical services”, “prehospital” e “Continuous

a Edema Agudo do Pulmão cardiogénico e Doença

Positive Airway Pressure”.

Pulmonar Obstrutiva Crónica em contexto pré-

Critérios de inclusão: artigos com texto integral, em português

hospitalar, o que permite assumir a recomendação

e inglês, incluindo estudos publicados entre 2012 e 2017, e

do uso mais frequente deste dispositivo.

que abordassem a importância da válvula Boussignac.
Após a aplicação dos critérios de elegibilidade obtivemos uma
amostra de 4 artigos para análise.
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