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Introdução: Durante anos, os prematuros com dificuldades respiratórias foram 

submetidos especialmente à uso de ventilação mecânica por cânula traqueal para 

minimizar seu desconforto respiratório. A pronga nasal é um dispositivo da (VNI) que 

através de suporte pressórico não invasivo com a pressão positiva continua nas vias 

aéreas (CPAP) tem sido muito utilizado em prematuros. E algumas vantagens podem 

ser descritas para fim de seu uso como redução do trabalho respiratório, redução da 

necessidade de ventilação invasiva, melhora da mecânica pulmonar e aumento da 

ventilação alveolar. Apesar dos benefícios, a pronga nasal em seu uso prolongado pode 

levar ao surgimento de lesões cutâneas e de mucosa da narina e septo nasal, e essas 

lesões podem surgir em Grau I hiperemia persistente, Grau II ulceração superficial e 

Grau III perda do tecido. Objetivos: Avaliar os ricos de lesão nasal em prematuros que 

fazem uso de pronga nasal. Métodos: O presente estudo é uma revisão sistemática, 

onde foram buscados materias nas bases de dados PUBMED, BVS, ScienceDirect e 

CROCHRANE com os seguintes descritores nasal prong, premature, nasal injury todos 

descritos na língua inglesa. Os critérios de inclusão foram para artigos publicados no 

período de 2010 a 2019, recém-nascidos prematuros, ventilação mecânica não invasiva 

em CPAP e Bubble-CPAP, utilização de dispositivo de pronga nasal, prematuros com 

desconforto respiratório. Em contrapartida foram excluídos artigos que estiveram fora 

dos anos de publicação, recém-nascidos a termo e pós-termo, recém-nascidos com 

deformidades e em uso de ventilação mecânica invasiva Resultados e Discussão: Ao 

iniciar as buscas com a utilização dos descritores citados, foram encontrados um total de 

1.100 artigos nas plataformas. Com os critérios de inclusão e exclusão, foram analisados 

e selecionados nesta pesquisa 9 artigos que estavam de acordo com os critérios 

exigidos. Os artigos mostraram que o tipo de interface usada para entregar a VNI não 

difere ao surgimento das lesões, porém o modelo de pronga nasal apresentou o maior 

índice de ferimentos nasais graves de estágio II e III. O baixo peso ao nascimento e o 

maior tempo de permanência na terapia, tiveram associação com o surgimento de lesões 

nasais. Pode ser esclarecido devido a sua imaturidade e fragilidade tegumentar, o maior 

tempo de permanência na terapia pode ser relacionado a maior tempo de pressão e 

fricção do dispositivo à pele. Também mostrou que o que prematuro com menor IG e 

menor peso ao nascimento, são os mais acometidos por ferimentos de pronga nasal. A 

posição prona apresentou maior número de deslocamento da pronga nasal, este 

dispositivo quando não se mantém em uma posição adequada, pode gerar complicações 

como hiperemia e ou sangramento nasal. Conclusão: Concluímos que os maiores 

índices de lesões nos estágios II e III, estão relacionadas a utilização de prongas nasais. 

As características dos recém-nascidos também são consideradas fatores de risco para 

lesões, como o menor peso ao nascimento e menor idade gestacional. Além do maior 

tempo permanência  

 

Descritores: Nasal prong, Premature, Nasal injury.    

 


