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RESUMO 

A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV) é uma patologia de 

origem infecciosa, ocasionada por uma invasão de microrganismos no trato 

respiratório em pacientes ventilados mecanicamente, quando o sistema imunológico 

é incapaz ou está fragilizado para detê-la. Diante desta cinemática, estudos indicam 

o uso de bundles ou pacotes de recomendações para assistência ao paciente em 

ventilação mecânica. Estas recomendações foram elaboradas por experts em 

cuidados intensivos, e propõe medidas simples que podem influenciar de forma 

positiva a prevenção da PAV, dentre elas: a higienização das mãos e bucal, o 

decúbito e o posicionamento no leito, a limpeza das vias aéreas e o manejo dos 

circuitos ventilatórios.  Neste sentido este estudo tem como objetivo identificar a 

adesão da equipe de enfermagem de uma unidade de terapia intensiva frente às 

medidas preventivas de pneumonia associada à ventilação mecânica. A coleta de 

dados será feita por meio da observação estruturada, utilizando um questionário 

para identificar as características sociodemográficas (gênero, idade, formação, 

tempo de atuação profissional) e um formulário contendo um checklist adaptado com 

base nas recomendações da Agência de Vigilância Sanitária Brasileira.   

 

INTRODUÇÃO  

A ventilação mecânica (VM) é frequentemente utilizada nos pacientes 

gravemente enfermos, sendo um dos principais meios de manutenção à vida 

principalmente àqueles internados nas unidades de terapia intensiva (UTI). A VM é 

um fator de risco para pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV), 

sobretudo pela diminuição das defesas naturais das vias aéreas superiores. LOPES; 

LOPEZ, 2009) 

A PAV é uma patologia de origem infecciosa, ocasionada por uma invasão de 

microrganismos no trato respiratório em pacientes ventilados mecanicamente, 

quando o sistema imunológico é incapaz ou está fragilizado para detê-la. 

(GONÇALVES et al. 2012) 

 Diante desta cinemática, estudos indicam o uso de bundles ou pacotes de 

recomendações para assistência ao paciente em ventilação mecânica. Estas 

recomendações foram elaboradas por experts em cuidados intensivos, e propõe 

medidas simples que podem influenciar de forma positiva a prevenção da PAV, 



dentre elas: a higienização das mãos e bucal, o decúbito e o posicionamento no 

leito, a limpeza das vias aéreas e o manejo dos circuitos ventilatórios. SILVA; 

NASCIMENTO; SALLES, 2012 e GOMES; SILVA, 2010)  

 

OBJETIVO 

Identificar a adesão da equipe de enfermagem de uma unidade de terapia 

intensiva frente às medidas preventivas de pneumonia associada à ventilação 

mecânica  

 

METODOLOGIA  

Estudo transversal, observacional que será realizado na UTI de uma 

instituição pública, localizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo.  

Serão observados os membros da equipe de enfermagem que trabalham na 

UTI sendo os critérios de inclusão aqueles com tempo de atuação há mais de seis 

(06) meses e que estejam trabalhando no período da coleta de dados.  

A coleta de dados será feita por meio da observação estruturada, utilizando 

um questionário para identificar as características sociodemográficas (gênero, idade, 

formação, tempo de atuação profissional) e um formulário contendo um checklist 

adaptado com base nas recomendações da Agência de Vigilância Sanitária 

Brasileira. Serão observados os passos dos procedimentos realizados pela equipe 

em todos os turnos de trabalho e cada profissional será observado no mínimo três 

vezes em dias diferentes, registrando-se apenas os procedimentos nos quais foi 

possível a observação completa (passos realizados antes, durante e após o 

procedimento). Após a coleta dos dados, os mesmos serão analisados pela 

estatística descritiva.  

 

DESENVOLVIMENTO 

As condições que permeiam a assistência à saúde são fatores de risco para a 

PAV, e ao considerar a importância e a complexidade da PAV, faz-se necessário 

repensar os moldes de intervenções que induzam impactos significativos à sua 

prevenção. Uma estratégia baseada em evidência e que tem sido adotada refere-se 

à criação de pacotes ou bundles de cuidados. Estes apresentam pequenas 



instruções ou intervenções baseadas em evidências, que quando implementadas 

coletivamente e de forma multidisciplinar resultam em melhorias significativas na 

assistência em as saúde. 

Nessa perspectiva, com intenção de realizar ações efetivas acerca da 

implantação das medidas de prevenção para PAV, torna-se válido questionar qual a 

adesão da equipe de enfermagem de uma UTI frente às medidas de profilaxia de 

PAV? 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Após analise bibliográfica, ficou evidente a relevância do tema na área da 

prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde, em especial à pneumonia 

associada à ventilação mecânica. 

Realizou-se o cadastro junto à Plataforma Brasil e o encaminhamento da 

documentação ao Comitê de ética do UniSALESIANO, onde se aguarda a 

aprovação para coleta de dados. 
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