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RESUMO 
 
Considera-se Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica como uma das principais causas de 
morbimortalidade de pacientes em Unidades de Terapia Intensiva, por se tratar de um método 
invasivo das vias aéreas, local propício para o desenvolvimento de microorganismos patogênicos. O 
objetivo deste estudo é, portanto, descrever as intervenções de enfermagem que visem prevenir a 
Pneumonia Associada a Ventilação mecânica. Trata-se de um levantamento bibliográfico feito a partir 
de publicações científicas disponíveis em bases de dados eletrônicas, em português. Os autores 
pesquisados propõem a utilização do Bundle de prevenção da Prevenção de Pneumonia Associada a 
Ventilação Mecânica, sendo este um pacote de medidas que quando implementadas em conjunto, 
obtém melhores resultados do que quando instituídas individualmente. Constatou-se que essas 
medidas são importantes, e que se forem implementadas pela equipe que atua nas Unidades de 
Terapia Intensiva, os índices de morbimortalidade por Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica 
poderão ser minimizados. 
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ABSTRACT 
 
Pneumonia Associated with Mechanical Ventilation is considere done of the main causes of morbidity 
and mortality of intensive care unit patients, as it is an invasive method of the airway, a favor able 
place for the development of pathogenic microorganisms. The aim of this study is therefore  to 
describe nursing interventions aimed at preventing pneumonia associated with mechanical ventilation. 
This is a bibliographic survey method made from scientific publications available in electronic 
databases, in Portuguese. The authors surveyed propose the use of the pneumonia associated with 
mechanical ventilation prevention Bundle, which is a package of measures that, when implemented 
together, yields better results than when implemented individually. It was found that these measures 
are important, and that if implemented by the intensive care unit staff, morbidity and mortality rates by 
pneumonia associated with mechanical ventilation may be minimized. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A ventilação mecânica (VM) é um método de ventilação artificial que visa 
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garantir as trocas gasosas aos pacientes com comprometimento na função 

respiratória e metabólica, sendo assim um suporte habitualmente utilizado na 

Unidade de Terapia Intensiva (ALECRIM et al., 2019). 

Segundo Amaral e Ivo (2016), a VM proporciona melhora na hipóxemia e 

na acidose metabólica. E em casos agudos de alta demanda metabólica, 

possibilita o alívio da musculatura respiratória, favorecendo a redução do 

desconforto da respiração, auxiliando nas ações terapêuticas específicas aos 

pacientes críticos. 

Dentre as infecções hospitalares mais comuns nas Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI), destaca-se a inflamação dos pulmões denominada pneumonia 

associada a ventilação mecânica (PAVM) (TEIXEIRA et al., 2004). Ocasionado 

pelo uso distendido do tubo endotraqueal em ventilação mecânica, entre outras 

condições que podem ser precavidas (DALMORA et al., 2013). 

A VM, em conjunto a outras circunstâncias executadas de formas 

inadequadas e a falta de realização das mesmas resultam em contaminação. 

Sendo elas: higienização das mãos, conservação de cabeceira do leito, 

interrupção da sedação, aspiração endotraqueal, higiene oral, troca de circuito do 

ventilador mecânico, pressão do cuff e reintubação. Fatores esses essenciais 

para propagação da Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica 

(NASCIMENTO et al., 2019). 

De acordo com Gonçalves et al. (2012) os sintomas peculiares da PAVM 

são: febre, leucocitose e aumento de secreção no trato respiratório que em 

algumas ocasiões são purulentas. 

O presente estudo, refere-se a uma revisão bibliográfica onde objetivou 

descrever as intervenções de enfermagem que visem prevenir a pneumonia 

associada a ventilação mecânica. Utilizou-se para construção deste artigo a 

pesquisa em base de dados: Scientific Electronic Library Online (SciELO), 

Literatura Latino-Americano e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e o 

buscador eletrônico Google Acadêmico. Foram selecionados artigos entre  os 

anos de 2004 a 2019, dos quais 15 foram utilizados. 

 
 
2. DESENVOLVIMENTO 
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Barros (2019) evidenciou que se faz indispensável a implantação do Bundle 

nas UTI's, pois em seu estudo descritivo, com 2.002 observações em um período de 

44 dias, relata que foi evidente os benefícios da implementação dos bundles aos 

pacientes sobre VM, ressaltando que o mesmo deve ser executado de maneira 

completa, pois tendem ao mesmo objetivo. 

Os autores pesquisados propõem a utilização do Bundle de prevenção da 

PAVM, sendo este um pacote de medidas que quando implementadas em conjunto, 

obtém melhores resultados do que quando instituídas individualmente. Sendo essas 

apresentadas na figura 1 a seguir: 

 
Figura 1: Bundle de prevenção de PAVM 

 

Fonte: (NASCIMENTO et al., 2019, p.431). 
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Para uma assistência segura, a lavagens das mãos deve ser entendida como 

obrigatoriedade e jamais um fator opcional. Pois as mãos dos profissionais de saúde 

é o principal meio de transferência de micro-organismos para o paciente, processo 

esse denominado de transmissão cruzada (OLIVEIRA; PINTO, 2018). 

De acordo com Almeida et al. (2019) a UTI por se tratar de um ambiente onde 

procedimentos diversos e invasivos são executados, a higienização das mãos na 

técnica adequada antes e após o manuseio dos pacientes críticos se faz 

indispensável. 

Almeida et al. (2015) em seu estudo de pesquisa com 481 observações em 

um período de 90 dias, verificaram que 471, ou seja, (97,92%) dessas estavam com 

a elevação da cabeceira adequada entre 30 a 45 graus. Já Amaral e Ivo (2016) 

comprovam a eficácia da manutenção da angulação da cabeceira ao expor suas 

investigações em 185 observações e perceber que 115 ou melhor (62,5%) estavam 

com a cabeceira abaixo de 30°, enfatizando um risco de aspiração pulmonar 

elevado. 

Almeida et al. (2015) em seus achados evidenciaram que a enfermagem 

demonstra falta de aceitação em relação a interrupção diária da sedação, pois 

temem as possíveis consequências nos comprometimentos respiratórios, e/ou 

desconforto para o paciente relacionado ao risco da retirada do dispositivo por parte 

do mesmo, cabendo a enfermagem a observação contínua deste paciente. Para 

Freitas et al. (2018) ressaltam que para uma avaliação precisa do padrão  

respiratório do paciente, é indicado que ocorra uma interrupção ou diminuição da 

sedação, que tem por finalidade o processo de desmame e extubação, visando a 

redução do tempo do paciente em VM e as ocorrências de PAVM. 

Quando o paciente é exposto a VM uma série de fatores de riscos são 

apresentados, pois a barreira natural entre orofaringe e a traquéia é perdida, 

ocorrendo uma concentração de secreção acima do cuff da cânula endotraqueal. 

Sendo assim expressa a importância da aspiração endotraqueal, pois seu objetivo é 

minimizar a concentração de secreção na subglótica (SILVA et al., 2012). 

Nascimento et al. (2019) reforçam a idéia e acrescentam que a aspiração da 

secreção deve ser realizado diariamente e sempre que houver necessidade, e que o 

procedimento na técnica na correta minimiza danos ao paciente. 

De acordo com BRASIL (2017) para evitar com que a secreção da região 
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subglótica flue ao redor do balonete atingindo o pulmão, a indicação por ele 

mencionado é que a pressão do cuff do tubo endotraqueal deve ser mantida em uma 

pressão entre 20 a 30 cm H2O. 

Segundo Beraldo e Andrade (2008) destacam como medida preventiva da 

PAVM o uso de clorexidina para higienização oral. Além de ser aceitável, baixo 

custo e seguro. Já Legal et al. (2010) realçam a eficácia do uso da clorexidina 

apontando a solução aquosa na concentração de 0,12% ou 0,2%, atribuindo ao uso 

da mesma uma redução na colonização bacteriana, visto que a cavidade oral 

quando higienizada de forma inadequada serve como grande reservatório de 

patógenos. 

Para minimizar o risco de contaminação com o ambiente segundo BRASIL 

(2017) a troca do circuito ventilatório é realizada, se houver presença de secreção 

visível ou mal funcionamento. Contudo a realização com frequência do descarte do 

conteúdo condensado deve ser realizado. E como proteção do paciente os 

procedimentos precisam ser datados e evoluídos em prontuário. 

A reintubação está associada com o risco de PAVM, devido ao aumento do 

risco de aspiração de patógenos da orofaringe para as vias aéreas. Contudo este 

risco é aumentado devido ao tempo do paciente em ventilação mecânica. Portanto é 

recomendado que o tubo endotraqueal seja removido assim que as condições 

clínicas se estabeleçam, onde a duração da intubação pode ser reduzida por 

protocolos de sedação e aceleração do desmame, utilizando ventilação não invasiva 

e monitorizando a frequência de extubações acidentais, permitindo verificar a 

qualidade da assistência (BRASIL, 2017). 

 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Diante do exposto evidenciou–se que a ventilação mecânica além de ser um 

equipamento de uso diário, é de suma importância nas Unidades de Terapia 

Intensiva e está diretamente ligada as condições respiratórias dos pacientes com 

pneumonia. 

Portanto, é de competência da equipe multidisciplinar seguir corretamente o 

bundle, com ressalto para a equipe de enfermagem por prestar maiores cuidados e 

com maior frequência a estes pacientes devendo se atentar a alguns cuidados 
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pertinentes a suas atribuições para prevenção da mesma. Sendo elas: higienização 

das mãos seguindo a técnica correta, conservação adequada da angulação da 

cabeceira entre 30-45°, interrupção da sedação, para um tempo menor de exposição 

do paciente a ventilação mecânica, realização da aspiração endotraqueal, que visa 

minimizar a concentração de secreção na subglótica, a realização da troca do 

circuito do ventilador mecânico quando observar presença de sujidades ou mal 

funcionamento para diminuição de contaminação relacionado ao ambiente, 

higienização oral com o uso de clorexidina, qual tem por finalidade a eliminação de 

patógenos, pressão do cuff do tubo endotraqueal em uma concentração entre 20-30 

cm de H2O e por fim os cuidados cautelosos no processo de extubação para que 

não haja necessidade de uma reintubação do paciente, pois a reintubação é 

retroceder os planos de cuidados do paciente. 
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