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Implementação de um pacote de medidas preventivas para PAVM nas Unidades de 

Terapia Intensiva 

1. Resumo 

A pneumonia associada à ventilação mecânica é definida como uma infecção 

hospitalar, sendo a mais comum no ambiente de unidade de terapia intensiva. Nesta 

patologia há aumento de morbidade, mortalidade, tempo de internação e custos 

hospitalares. Tem sua frequência estimada no Brasil em 24,7/1000 dias 

de Ventilação Mecânica. Tem como patogenia a utilização de tubo endotraqueal, pois 

permite o acesso a microrganismos ao trato respiratório inferior. Sua mortalidade já foi 

estimada entre 33-50% e com a implementação de medidas preventivas é reduzida para 9-

13%. As medidas preventivas preconizadas são: pressão de cuff constante entre 20 - 30 cm 

H2O; posição da cabeceira elevada  entre 30 - 45°; rotina na troca do circuito ventilatório e 

umidificador; higiene oral; uso de soluções estéreis; despertar diário; uso de trombolíticos. O 

objetivo deste trabalho é investigar a aplicação de medidas preventivas de pneumonia 

associada à ventilação mecânica. Serão avaliados diariamente durante três meses os 

pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital e Maternidade Municipal 

Nossa Senhora do Monte Serrat em Salto/SP, se há utilização das medidas preventivas. É 

esperado que o programa de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica 

proporcione redução da mesma e conscientização dos profissionais sobre a importância das 

medidas preventivas. 

 

2. Introdução  

Pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é definida como uma infecção 

hospitalar desenvolvida após 48 horas de ventilação mecânica e caracterizada pela 

presença de novos ou progressivos infiltrados na radiografia de tórax, sinais de infecção 

sistêmica (temperatura >38°C ou <35,5°C; contagem de leucócitos >10000/mm³ ou 

<4000/mm³), cultura significante da secreção pulmonar (>106cfu/ml) (LORENTE, 2014). 

É associada ao aumento de morbidade, mortalidade, tempo de internação e custos 

hospitalares (LORENTE, 2014). Rocha e colaboradores (2008) apontam um gasto médico 

adicional entre $ cinco mil e $ 40 mil.  

Dentre as doenças nosocomiais a PAVM é uma das mais comuns (KALANURIA, 

2014) sendo a mais comum no ambiente da unidade de terapia intensiva (UTI) 

(KALANURIA,2014). O estudo de Rocha e colaboradores (2008), realizado no Brasil, aponta 

uma frequência de 24,7/1000 dias de VM.  

A patogenia de PAVM é associada à utilização de tubo endotraqueal, pois o mesmo 

permite acesso de microrganismos ao trato respiratório inferior, por meio da aspiração da 

secreção subglótica, por dificultar o clearance mucociliar e a tosse, por permitir a formação 



de biofilme no tubo e até microaspiração durante a intubação ou a reintubação 

(KALANURIA, 2014). 

Várias medidas para a prevenção são preconizadas como pressão de cuff contínua 

>20 cm H2O e <30 cm H2O (LORENTE, 2014), posição da cabeceira da cama elevada entre 

30-45° (DODEK, 2004), rotina de troca do circuito ventilatório e umidificador (DODEK, 2004), 

profilaxia de úlcera de estresse (DODEK, 2004), higiene oral (FEIDER, 2010), uso de 

soluções estéreis (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2006), 

despertar diário (KRESS, 2000) e uso de trombolíticos (SILVA, 2010). 

 

3. Objetivo da Pesquisa 

O objetivo do trabalho é investigar a aplicação de medidas preventivas de 

PAVM no HMNSMS. 

 

4. Metodologia 

Todos os pacientes internados na UTI do HMNSMS serão avaliados 

diariamente, por meio de um instrumento, durante três meses.  

O instrumento consistirá em uma planilha para a coleta de dados como 

gênero, idade, grupo diagnóstico, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica 

(DPOC), diabetes, corticoterapia, tumor hematológico ou sólido, tempo de ventilação 

mecânica, reintubação, uso de agente paralisante, pressão positiva no fim da 

expiração (PEEP), transfusão de hemoderivados, escala Acute Physiology and 

Chronic Health Disease Classification System II (APACHE II) (MORITZ, 2005), 

escala de agitação e sedação de Richmond (RASS) (NASSAR JUNIOR, 2008) e 

Escore Clinico de Infecção Pulmonar (CPIS) (Diretrizes brasileiras para tratamento 

das pneumonias adquiridas no hospital e das associadas à ventilação mecânica, 

2007).  

Também constará no instrumento a avaliação do decúbito elevado, uso de 

soluções estéreis, rotina de troca de inalador e fisioterapia respiratória 

(SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 2006). Serão incluídas 

também medidas que apresentam redução de complicações hospitalares, 

modulação de colonização ou prevenção de aspiração. As medidas incluídas são: 

despertar diário (KRESS, 2000), pressão de cuff LORENTE e cols. (2014), profilaxia 

de úlcera de estresse (KHORVASH, 2014), realização de higiene bucal (FEIDER, 

2010) e uso de trombolíticos (SILVA, 2010). 
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