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RESUMO 

A pneumonia hospitalar é a segunda causa mais comum de infecção nosocomial 
e apresenta elevada letalidade. Nas unidades de terapia intensiva (UTI) ela está 
associada à ventilação mecânica (VM) que é a infecção mais comum neste 
ambiente. A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma infecção 
pulmonar que surge 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal e instituição da 
ventilação mecânica invasiva. A equipe multidisciplinar envolvida no cuidado com 
os pacientes em terapia intensiva possui relação direta com os equipamentos 
utilizados, nos cuidados com as vias aéreas e procedimentos, o que pode indicar 
que haja relação da PAVM com o tipo de cuidado que esta equipe 
multiprofissional oferece, principalmente com relação aos cuidados prestados pela 
enfermagem, que são em maior número.  A manutenção da permeabilidade das 
vias aéreas tem sido o maior desafio e o principal objetivo na assistência de 
enfermagem aos pacientes intubados e em ventilação artificial. Inúmeros são os 
fatores que podem contribuir para que o paciente tenha PAVM, como destaca a 
literatura, por exemplo: a instalação da ventilação mecânica e sedação 
prolongada, a forma como é realizada a técnica da aspiração endotraqueal, 
manutenção da cabeceira do paciente baixa, higiene oral ineficaz. Porém, mesmo 
não podendo afirmar que a pneumonia decorre da inobservância de medidas 
preventivas e procedimentos técnicos durante a realização dos cuidados aos 
pacientes em VM, a falta de diretrizes e educação permanente são fatores que 
sinalizam riscos para que esses pacientes desenvolvam PAVM, mesmo para 
aqueles que por outras razões não tiveram pneumonia. Logo, este estudo teve 
como objetivo testar os efeitos da aplicação de um protocolo com intervenção de 
enfermagem aos clientes ventilados mecanicamente, em resposta à implantação 
da sistematização da prevenção de PAVM, através de protocolo assistencial de 
enfermagem. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa do tipo quase 
experimental na qual um grupo foi submetido ao controle (Grupo teste), 
representado pela aplicação de um protocolo de enfermagem elaborado através 
das melhores práticas estabelecidas, a pacientes ventilados mecanicamente; 
outro grupo foi constituído de maneira retrospectiva pela análise de resultados, 
adquiridos em prontuários antigos (grupo controle). Como resultados, foi 
identificado que o risco dos pacientes contraírem PAVM sem aplicação do 
protocolo foi de 20% e o risco dos pacientes contraírem PAVM com a aplicação 
do protocolo foi de 6%. Portanto, a redução absoluta do risco de se contrair 
PAVM, através da aplicação do protocolo foi de 14%. Concluiu-se que a 
intervenção do enfermeiro realizada diretamente na assistência ao paciente e na 
educação da equipe de enfermagem contribui para prevenir que os pacientes 
ventilados mecanicamente desenvolvessem a pneumonia associada à ventilação 
mecânica o que demonstra a efetividade da sua utilização, tendo em vista a 
incidência dessa patologia entre pacientes na terapia intensiva. 
 

Palavras-chave: Pneumonia associada à ventilação mecânica. Unidade de 
terapia intensiva. Enfermagem. 



ABSTRACT 

Nursing protocol in the prevention of ventilator-associated pneumonia: 
comparison of effects 

Pneumonia is the second most common cause of nosocomial infection and has 
high mortality rates. In intensive care units (ICU) it is associated with mechanical 
ventilation (MV) is the most common infection in this environment. The ventilator-
associated pneumonia (VAP) is a lung infection that appears 48-72 hours after 
endotracheal intubation and invasive mechanical ventilation. The team involved in 
caring for patients in intensive care has a direct relationship with the equipment 
used, care of the airways and procedures, which may indicate that there is a 
relation of VAP with the type of care that provides multidisciplinary team. 
Particularly in relation to the care provided by nursing, which are larger. 
Maintaining the patency of the airways has been the greatest challenge and 
primary goal in nursing care to patients intubated and artificial ventilation. There 
are many factors that can contribute to the patient has VAP, as highlighted by the 
literature, for example: the installation of mechanical ventilation and prolonged 
sedation, the way it is, the technique of endotracheal aspiration, maintenance of 
the patient's bedside low, hygiene orally ineffective. However, although we can not 
say that pneumonia results from the failure of preventive measures and technical 
procedures during the course of care to patients in mechanical ventilation, the lack 
of guidelines and continuing education are factors that signal risk for these 
patients develop VAP, even for those for other reasons did not have pneumonia. 
Soon this study was to test the effects of a nursing intervention protocol with 
customers on mechanical ventilation in response to implementation of systematic 
prevention of VAP, using a protocol of nursing care. This is a quantitative research 
approach of the type in which a quasi-experimental group was subjected to the 
control (test group), represented by the implementation of a nursing protocol 
developed through best practices established for patients on mechanical 
ventilation and the other group consisted retrospectively by the analysis of results 
obtained in ancient records (control group). As a result, we identified that the risk 
of patients contracting VAP without application of the protocol was 20% and the 
risk of patients contracting VAP with the implementation of the protocol was 6%. 
Therefore, the absolute risk reduction of contracting VAP by implementing the 
protocol was 14%. Conclude that the intervention of the nurse performed directly 
in patient care and education of the nursing staff contributes to prevent 
mechanically ventilated patients develop pneumonia associated with mechanical 
ventilation which demonstrates the effectiveness of their use in view of the 
incidence of this disease among patients in intensive care. 
 
Keywords: Pneumonia Ventilator Associated. Intensive Care Unit. Nursing. 
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INTRODUÇÃO 

A terapia intensiva, infecção hospitalar, pneumonia hospitalar e a PAVM 

A unidade de terapia intensiva (UTI) é um ambiente hospitalar altamente 

especializado para onde são encaminhados os pacientes em condições críticas 

de saúde e risco iminente de vida. Nesse sentido, necessitam da assistência 

contínua de uma equipe treinada e capacitada para atender as mais diversas 

complexidades, mantendo vigilância constante, evitando os eventos adversos, e 

beneficiando o paciente com o melhor atendimento. Os pacientes de grande 

complexidade que são encaminhados à UTI, podem ser submetidos a 

procedimentos invasivos, pois podem estar hemodinamicamente instáveis, 

precisando de monitorização por 24 horas, além da utilização de todo aparato 

tecnológico e capacitação profissional especializada. 

A terapia intensiva pode ser definida como um ambiente terapêutico 

apropriado para tratamento de pacientes de alto risco, possuindo para esse fim 

uma gama de equipamentos especializados, uma equipe multiprofissional sob 

liderança competente que segue protocolos específicos embasados em um corpo 

de conhecimentos científicos relevantes1. A Terapia intensiva surgiu a partir da 

necessidade de aperfeiçoamento e concentração de recursos materiais e 

humanos para o atendimento a pacientes graves, em estado crítico, mas tidos 

ainda como recuperáveis, e da necessidade de observação constante, 

centralizando os pacientes em um núcleo especializado2.  

A UTI representa um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, 

que se destina ao atendimento de pacientes graves ou de riscos que necessitam 

de assistência médica e de enfermagem continuamente, além de equipamentos e 

recursos humanos especializados3.  

Nessa unidade ainda temos características próprias como convivência 

diária: com os mesmos profissionais e pacientes; com a tecnologia; com a 

necessidade de se manter o paciente hemodinamicamente estável; com a morte; 

com a ansiedade tanto dos pacientes, de seus familiares e dos profissionais de 

saúde4. 
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Os pacientes mais graves da Terapia Intensivas são extremamente 

invadidos com cateteres venosos profundos, cateteres arteriais, sondas vesicais 

de demora, próteses ventilatórias entre outros, com o objetivo de monitorar e 

acompanhar o paciente de forma mais rigorosa e segura. Entretanto, os 

procedimentos anteriormente citados também podem ser prejudiciais, pois, 

dependendo do paciente e do seu estado hemodinâmico, os dispositivos usados 

para monitorizar e tratar melhor podem também favorecer a proliferação de 

microrganismos patogênicos, agravando ainda mais o estado clínico do doente. 

As infecções hospitalares, ou nosocomial, neste caso estão caracterizadas como 

um evento adverso.  

Infecção hospitalar (IH), institucional ou nosocomial, segundo o Ministério 

da Saúde é qualquer infecção adquirida após a internação do paciente e que se 

manifeste durante sua permanência no hospital ou mesmo após a alta, uma vez 

que possa ser relacionada com a hospitalização5.  

A infecção hospitalar é apontada com um dos maiores riscos ao paciente 

hospitalizado, o que nos faz compreender sua inclusão nos indicadores de 

qualidade da assistência à saúde.  

Vale ressaltar, ainda, que essas infecções influenciam sobremaneira no 

tempo de permanência do paciente no hospital, nas taxas de mortalidade, no uso 

indiscriminado de antibióticos e aumento importante dos custos hospitalares6. 

De acordo com dados do Center for Desease Control and Prevention 

(CDC), a pneumonia é a segunda IH mais comum nos EUA, representando 15% 

de todas elas, e 27% das infecções adquiridas nas UTIs7. 

A taxa de letalidade por pneumonia hospitalar é de 20% a 33%, sendo que 

alguns estudos mostraram até 60%7. 

Entre outros procedimentos invasivos importantes para assegurar a 

estabilidade hemodinâmica do paciente, a ventilação mecânica, apesar trazer a 

garantia da respiração para o paciente, tem relação direta com os altos índices de 

pneumonias nas UTI. Dados do National Nosocomial Infections Surveillance 

System (NNISS) indicam que os pacientes em utilização de ventilação mecânica 

possuem um risco de 6 a 21 vezes maior para a pneumonia7.  
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A pneumonia hospitalar é a segunda causa mais comum de infecção 

nosocomial e apresenta elevada letalidade. Nas UTIs a pneumonia associada à 

ventilação mecânica (PAVM) é a infecção mais comum8.  

É certo que existem também fatores predisponentes nos pacientes, como 

idade, condição nutricional, doenças pregressas, estado hemodinâmico atual, 

condição imunológica, que também interferem nas condições ventilatórias dos 

pacientes, e que podem ou não favorecer para um melhor prognóstico, podendo 

assim predispor a pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM). A 

clientela do centro do centro de terapia intensiva (CTI), constituída por pacientes 

graves, já são predisponentes a infecções5.  

A PAVM é definida como uma infecção pulmonar que surge 48h a 72h 

após intubação endotraqueal e instituição da ventilação mecânica invasiva9
.  

O diagnóstico de PAVM é feito como mostra o Quadro 1, a seguir: 
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SINAIS E SINTOMAS 

Pelo menos 1 dos critérios abaixo: 
- febre (temp. axilar acima de 37.8ºc); 
- sem outra causa ou leucopenia (abaixo de 4000 cel/mm3) ou leucocitose (acima de 12000 
cel/mm3); 
- alteração do nível de consciência, sem outra causa, em pacientes com mais de 70 anos de 
idade. 

SINAIS E SINTOMAS IMUNOSSUPRIMIDOS 

Pelo menos 1 dos critérios abaixo: 
- febre (temp. axilar acima de 37.8ºc), sem outra causa associada; 
- surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da 
secreção; 
- início ou piora da tosse, dispneia ou taquipneia; 
- aumento da necessidade de oferta de oxigênio; 
- ausculta com roncos ou estertores; 
- hemoptise; 
- dor pleurítica; 
- alteração do nível de consciência, sem outra causa, em pacientes com mais de 70 anos de 
idade. 

CRITÉRIOS RADIOLÓGICOS 

Paciente com doença de base com 2 ou mais raios X seriados com um dos seguintes achados: 
- infiltrado persistente novo ou progressivo; 
- opacificação; 
- cavitação. 

CRITÉRIOS RADIOLÓGICOS 

Paciente sem doença de base com 1 ou mais raios X seriados com um dos seguintes achados: 
- infiltrado persistente novo ou progressivo; 
- opacificação; 
- cavitação; 
E pelo menos 2 dos critérios abaixo: 
- surgimento de secreção purulenta ou mudança das características da secreção ou aumento da 
secreção; 
- início ou piora da tosse, dispneia, taquipneia; 
- aumento da necessidade de oferta de oxigênio; 
- ausculta com roncos ou estertores. 

CRITÉRIOS LABORATORIAIS 

Pelo menos 1 dos critérios abaixo: 
- hemocultura positiva, sem outro foco de infecção; 
- cultura positiva do líquido pleural; 
- lavado bronco alveolar maior ou igual a 104 ufc/ml ou aspirado traqueal (apenas para pacientes 
com traqueostomia) com contagem de colônias maior ou igual a 106 ufc/ml; 
- exame histopatológico com evidência de infecção pulmonar; 
- antígeno urinário ou cultura para legionella spp; 
- outros testes laboratoriais positivos para patógenos respiratórios (sorologia, pesquisa direta e 
cultura). 
Quadro 1 – Diagnóstico da PAVM conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA).  
Fonte: ANVISA (2009)10. 
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Visando reduzir a probabilidade da ocorrência de PAVM, Pugin et al9 

criaram o Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) baseando-se, além dos 

achados clínicos no momento da suspeita diagnóstica, na bacterioscopia e nos 

cultivos do aspirado traqueal. Trata-se de um índice de no máximo 12 pontos, que 

quando for superior a 6 revela uma alta probabilidade de PAVM (sensibilidade de 

93% e especificidade de 100%). Esses resultados iniciais altamente positivos não 

se confirmaram em estudos posteriores em que se observou acurácia semelhante 

a dos critérios clínicos. Recentemente, um estudo conduzido em seis hospitais de 

Buenos Aires, Argentina, demonstrou que a utilização prospectiva e seriada de 

uma versão simplificada do CPIS (máximo de dez pontos) identificou 

precocemente o desenvolvimento de PAV, antes do aparecimento dos sinais 

clínicos clássicos da doença. 

 

COMPONENTES VALOR PONTOS 

Temperatura > ou = 36,5 e < ou = 38,4 
> ou = 38,5 e < ou = 38,9 
> ou = 39 e < ou = 36 

0 
1 
2 

Contagem de Leucócitos Entre 4 - 11.000 
< 4.000 ou > 11.000 

0 
1 

Secreção traqueal Pouca 
Moderada 
Abundante 
Pulenta 

0 
1 
2 
+1 

Oxigenação (Pao2/Fio2) > 240 ou presença de SARA 
< ou = 240 e ausência de SARA 

0 
2 

Radiografia de Tórax Normal 
Infiltrado difuso 
Infiltrado Localizado 

0 
1 
2 

Quadro 2 – Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) – versão simplificada 
Fonte: Revista Portuguesa de Terapia Intensiva (2007)11. 

Determinar se PAVM é precoce ou tardia, pode ajudar na identificação do 

microorganismo responsável pela mesma, e auxiliar na escolha da terapia. A 

PAVM precoce ocorre durante os primeiros 4 dias de ventilação mecânica e os 

microorganismos responsáveis, geralmente são os mesmos responsáveis pelos 

microorganismos responsáveis pelas pneumonias comunitárias. As PAVM tardias 

ocorrem com 5 ou mais dias após a instituição da ventilação mecânica. Os 
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microorganismos mais comuns são os Staphylococcus aureus, Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, e as espécies de 

Enterobacter. Por serem germes multiresistentes em muitos casos, devem ser 

tratados com antibióticos mais potentes ou até associação de antibióticos12.  

1.2 Prevenção da PAV 

Programas de educação básica têm reconhecido que a ocorrência de 

PAVM pode ser reduzida em 50% ou mais, usando várias intervenções para 

prevenir a colonização e a aspiração de secreções e de conteúdo gástrico2. 

Portanto, o crescimento da frequência de microorganismos resistentes representa 

um sério problema de saúde que pode ser debelado com um adequado preparo 

da equipe no que se refere à atenção aos riscos do cliente para aquisição da 

PAVM.  

A seleção de intervenções para um programa de prevenção da PAVM 

depende da avaliação dos pacientes, dos recursos disponíveis e da habilidade da 

equipe de saúde de agir em concordância com o programa, para prevenir a 

ocorrência de colonização do trato aerodigestivo e a aspiração de secreções 

contaminadas para as vias aéreas superiores (VAS), que são os dois fatores 

principais para a patogênese da PAVM 5, 8. 

A Sociedade Paulista de Infectologia publicou um manual em 2006, 

contendo as diretrizes sobre a PAVM, sistematizando os cuidados, em destaque 

apenas os preventivos13: 

Educação da 
equipe de 

saúde 

Educar a equipe de saúde e envolvê-la na prevenção de infecção hospitalar de 
acordo como nível de responsabilidade do profissional. Alguns estudos 
observaram o impacto de programas educacionais na redução de PAV. 

Vigilância de 
PAV e 

vigilância 
microbiológica 

Calcular taxas de PAV, dar um retorno destes índices para a equipe de saúde e, 
sobretudo, associar estas taxas com as medidas de prevenção pertinentes. Não 
se devem realizar culturas de vigilância rotineiras em pacientes, equipamentos e 
artigos. 

Prevenção de 
fatores de 

risco 
associados ao 

tratamento 

Intubação e ventilação mecânica  
O risco de desenvolvimento de PAV associada ao uso de intubação 
endotraqueal e ventilação mecânica é de 6 a 21 vezes e deve ser evitado 
quando possível, dando-se preferência à ventilação não-invasiva com o objetivo 
de reduzir PAV. 
• Redução do tempo de exposição à ventilação mecânica, implantando 
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protocolos e sedação que facilitem o desmame. 
• Instituir e seguir protocolos de desmame precoce com o intuito de reduzir taxas 
de PAV. 
• Dar preferência à intubação orotraqueal em vez de intubação nasotraqueal 
pelo risco de desenvolvimento de sinusite nosocomial. 
• A manutenção da pressão do balonete do tubo traqueal maior ou igual a 20 cm 
H2O deve ser considerada uma estratégia de prevenção para evitar que a 
secreção subglótica que se acumula acima deste, desça para a árvore 
respiratória inferior. 
• A adoção de tubo endotraqueal com lúmen dorsal acima do balonete para 
permitir drenagem por sucção contínua ou intermitente das secreções traqueais 
acumuladas na região subglótica pode ser implantada.  
Aspiração de secreções respiratórias 
• O sistema de aspiração fechado apresenta vantagens práticas (menor 
dispersão de aerossóis, não abertura do sistema de ventilação invasiva em 
pacientes que necessitem de PEEP alto; menores alterações fisiológicas), 
embora não haja evidência clara que suporte tal conduta. 
Traqueostomia 
• Quando houver indicação, a traqueostomia deve ser realizada em condições 
estéreis, assim como o procedimento de troca do tubo traqueal. 
• A traqueostomia não deve ser indicada para redução da incidência de PAV. 
Cabeceira elevada 
• É recomendado manter a cabeceira elevada (30°- 45°) com o objetivo de 
reduzir o risco de PAV em pacientes com maior probabilidade de aspiração 
(ventilação mecânica e nutrição enteral), pois a posição supina em pacientes 
recebendo nutrição enteral é um fator de risco independente para pneumonia 
hospitalar. 
• Uma sugestão para avaliação de indicadores de processo: taxa de pacientes 
com cabeceira elevada (30°- 45°) dividida por todos os pacientes sob risco de 
aspiração (ventilaçãoe/ou nutrição enteral). 
Nutrição enteral 
• O uso de nutrição enteral deve ser preferido em relação ao uso de nutrição 
parenteral pelos inúmeros riscos associados a esta última; como altos custos, 
risco de bacteremia/fungemia e translocação bacteriana. 
• Embora não haja evidência clara de prevenção de PAV, o posicionamento da 
sonda na região pós-pilórica está associado com menor risco de aspiração, que 
é um fator de risco importante no desenvolvimento de PAV. 
• Nenhuma recomendação pode ser feita em relação ao calibre da sonda 
(pequeno ou grosso calibre) e o modo de infusão da alimentação enteral, se 
contínua ou intermitente, e a associação destes fatores com prevenção de PAV. 
Modulação da colonização 
A higiene oral de pacientes sob ventilação mecânica está indicada, havendo 
evidência do benefício de uso de clorexidina na redução de taxas de PAV 
(embora baseado em um único estudo clínico). 
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Prevenção da 
transmissão 

de micro-
organismos 

Troca de aparelhos de ventilação 
• Em relação aos circuitos respiratórios, não estão recomendadas trocas 
periódicas durante o uso no mesmo paciente, pois não há evidência de que esta 
estratégia reduza o risco de PAV. 
Aspiração de secreções respiratórias 
• O sistema de aspiração fechado apresenta vantagens práticas (menor 
dispersão de aerossóis, não abertura do sistema de ventilação invasiva em 
pacientes que necessitem de PEEP alto; menores alterações fisiológicas), 
embora não haja evidência clara que suporte tal conduta. 
Trocadores de umidade e calor (heat and moistureexchanger – HME) 
• O uso de trocadores de umidade e calor reduz a colonização dos circuitos 
respiratórios devido a menor formação de condensado, consequentemente 
levando a menor manipulação do sistema. 
• O CDC recomenda que uma vez instituído, não se proceda a troca do HME 
num período inferior a 48h. 
Prevenção da transmissão bacteriana pessoa a pessoa 
• Realizar a HM antes e após manipular artigos ou prestar atendimento ao 
paciente. Se as mãos não estiverem com sujidade visível, deverá ser realizada 
preferencialmente com álcool gel, do contrário, realizá-la com água e sabonete 
líquido. Obedecer às precauções padrão. 
Cuidados com os equipamentos respiratórios 
• Esterilização ou desinfecção e manutenção de artigos e equipamentos de 
assistência respiratória. Para realização desta parte utilizamos as 
recomendações do CDC.  

Quadro 3 – Diretrizes sobre a PAVM. 
Fonte: Sociedade Paulista de Infectologia (2006)13. 

Com todas essas recomendações, percebe-se que o aparecimento da 

PAVM possui estreita relação com o exercício do grupo de profissionais que 

atuam em UTI, principalmente com o cuidado prestado pela equipe de 

enfermagem, desde o gerenciamento do material até a implementação dos 

cuidados realizados diretamente com o paciente.  

V. Henderson14 afirma que o atendimento individualizado é o resultado da 

criatividade da enfermeira no planejamento dos cuidados. Ela diz que a 

enfermeira opera sob uma definição que enfoca uma área de prática 

independente, e deve assumir a responsabilidade pela identificação de 

problemas, pela validação contínua de sua função, pela melhoria dos métodos 

que usa e pela medição do efeito do atendimento de enfermagem. 

Seus pressupostos encontram-se fundamentados nas necessidades 

humanas básicas e os componentes básicos dos cuidados de enfermagem 

prendem-se ao diagnóstico de enfermagem na identificação da capacidade do 

indivíduo de preencher as próprias necessidades com ou sem assistência, 

levando em consideração a força, a vontade ou o conhecimento. O cuidado 
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atenderá ao que emerge da necessidade humana mais afetada, esta será 

prioritária. 

Logo, o que se propõe é a prevenção da PAVM pela enfermeira. Aquilo que 

o cliente não poderá fazer, por estar sedado, ela planeja e desenvolve 

assegurando seu bem-estar físico, porém não emocional. A sustentabilidade 

terapêutica parte da avaliação da enfermeira em ajustar os procedimentos que 

atenderão as necessidades que emergem do quadro do cliente. 

Realizou-se uma revisão sistemática da literatura, que se baseia em 

evidências científicas15, caracterizada por uma abordagem para o cuidado clínico 

e para o ensino, fundamentada no conhecimento da evidência, buscando-se as 

melhores práticas do enfermeiro para a prevenção desta patologia, definindo 

como mais relevantes os citados a seguir: 

� Manter o paciente com cabeceira elevada, de 30° a 45°, se não houver 

restrição médica12,16,17,18,19. O paciente sob ventilação mecânica possui 

maior risco de broncoaspiração e, além disso, a utilização de sondas 

enterais também eleva a chance de broncoaspiração, pois a colonização 

gástrica precede a colonização traqueal; 

� Realizar a higiene oral com clorexidina, remoção de secreções e placas 

bacterianas16,17,18,20; 

� Remover as secreções e placas bacterianas antes da mobilização do 

paciente no leito é essencial para evitar microbroncoaspirações. A 

higiene oral dos pacientes em ventilação deve ser feita com clorexidina 

alcoólica solução bucal, que tem sido o antisséptico de escolha, numa 

frequência de 3 a 4 vezes por dia, antes de começar o banho no leito. A 

limpeza deve ser feita com uma espécie de swab oral. Quem realiza a 

higiene oral é a equipe de enfermagem, portanto aí está à importância 

de uma eficaz higiene oral realizada à beira do leito; 

� Interromper diariamente a sedação12,17, evitando que o paciente fique 

por tanto tempo sedado e, por conseguinte, maior tempo ventilado 

mecanicamente. Ocorre um retardo no início de sua respiração 

espontânea e redução nas chances de extubação eletiva e precoce. E 
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sabe-se que quanto maior for o tempo de ventilação mecânica, maior 

será a chance de se adquirir uma PAVM; 

� Aferir a pressão do balonete do tubo traqueal (cuff) regularmente17,18, 

pois o movimento das secreções para os espaços subglóticos e, 

eventualmente, para os pulmões, aumenta o risco de PAVM. Portanto, 

uma aferição regular da pressão do cuff, pode reduzir esse movimento 

das secreções. Grandes índices de PAVM estão associados a pressões 

de cuff inferiores a 20 Cmh2O. É sabido também, que os cuffs vão 

desinsuflando a cada 4h, daí a importância da aferição regular do cuff; 

� Prevenir a trombose venosa profunda que traz grandes riscos como, por 

exemplo, embolismo pulmonar, o que pode dificultar a extubação 

precoce do paciente e aumentar seu tempo de ventilação mecânica. Por 

isso, a profilaxia da trombose venosa profunda (TVP) é indicada para 

todos os pacientes acamados, principalmente nos caso dos pacientes 

graves que estão em ventilação mecânica e sedados. Nestes casos a 

profilaxia da TVP com anticoagulação é indicada. A anticoagulação deve 

ser repensada nos casos de pacientes que tem risco de sangramento ou 

nos casos que a anticoagulação é contra indicada. A utilização de 

métodos mecânicos para profilaxia da TVP também podem ser usados 

como, por exemplo, a compressão pneumática intermitente12; 
� Prevenir a úlcera de estresse ou úlcera gástrica que ocorrem em muitos 

pacientes ventilados mecanicamente, o que dificulta o tratamento e 

extubação precoce, uma vez que as complicações advindas de um 

possível sangramento gástrico incluem complicações clínicas do 

paciente. A alcalinização gástrica, além de prevenir a úlcera de estresse, 

também previne uma forte inflamação pulmonar, caso ocorra 

broncoaspiração do conteúdo gástrico. Utilizam-se normalmente 

antagonistas H2 e antiácidos para prevenção da úlcera de estresse12.
 

Estudos relatam que uma vez o conteúdo gástrico alcalinizado, aumenta 

a chance de crescimento bacteriano, o que por sua vez também 

aumentaria o risco de PAVM, caso o conteúdo gástrico fosse 

broncoaspirado12;
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� Preconizar a lavagem das mãos com técnica adequada antes de 

proceder à aspiração endotraqueal e após o procedimento é altamente 

recomendada19; 

� Estabelecer a aspiração endotraqueal com rigor de técnica asséptica, 

pois é essencial para evitar contaminação do trato aéreo, o que poderia 

aumentar os riscos de PAVM19. 

Considerando a relevância da problemática apresentada, esta pesquisa 

tem como objetivo: Testar os efeitos da aplicação de um protocolo com 

intervenção de enfermagem aos clientes ventilados mecanicamente, em resposta 

à implantação da sistematização da prevenção de PAVM, através de protocolo 

assistencial de enfermagem. 
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CAPITULO I: METODOLOGIA 

Tipo de pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa, do tipo quase 

experimental que estuda os riscos de se desenvolver pneumonia associada à 

ventilação mecânica, com e sem a aplicação de um protocolo de intervenção com 

medidas preventivas, em pacientes ventilados mecanicamente. 

Os desenhos de pesquisas quantitativas, geralmente refletem uma filosofia 

determinista que está baseada no paradigma ou escola de pensamento pós-

positivista. Pós-positivistas examinam causa, e como diferentes causas interagem 

e/ou influenciam resultados, o paradigma pós-positivista adota a filosofia de que a 

realidade pode ser descoberta; entretanto, apenas imperfeitamente, e num senso 

probabilístico. A abordagem é tipicamente dedutiva – em que a maioria das ideias 

ou conceitos é reduzida a variáveis e as relações entre elas são testadas16. 

A pesquisa quantitativa adota estratégia sistemática, objetiva e rigorosa 

para gerar e refinar o conhecimento21,22,23. Apresenta as estratégias que o 

pesquisador planeja para desenvolver informações precisas e interpretáveis. 

Tipicamente, um delineamento de pesquisa quantitativa envolve decisões 

relativas com relação a uma intervenção, que tipos de comparações serão feitas 

dentre outros24.  

O estudo quase experimental propõe-se a testar hipóteses sobre relações 

entre variáveis, sendo útil para o desenvolvimento do conhecimento de 

enfermagem, pois testa os efeitos de ações da enfermeira e conduz o 

desenvolvimento da terapia prescrita25. 

A intervenção foi um protocolo aplicado em pacientes ventilados 

mecanicamente. O protocolo foi dividido em duas partes. A primeira é uma 

anamnese do paciente, contendo diagnóstico, informações de identificação, 

dados da admissão do paciente na terapia intensiva como sinais vitais e 

parâmetros de gasometria, informações sobre a intubação orotraqueal e doenças 

pré-existentes. A segunda parte é formada pelo check list diário, realizado pelo 

enfermeiro e pelo médico, cujas medidas de prevenção de PAVM são checadas e 
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controladas diariamente até a extubação eletiva ou óbito do paciente. Após este 

momento, foi configurado PAVM ou não para estes pacientes. Ou seja, o 

protocolo aumenta a vigilância e cobrança da realização das medidas preventivas.  

Um grupo foi submetido ao controle (grupo teste), representado pela 

aplicação de um protocolo de enfermagem a pacientes ventilados 

mecanicamente. O outro grupo foi constituído de maneira retrospectiva pela 

análise de resultados, adquiridos em prontuários antigos (grupo controle). A partir 

da comparação dos dois grupos haverá a possibilidade da avaliação da aplicação 

do protocolo. 

Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa intitulado Protocolo de enfermagem na prevenção da 

pneumonia associada ao ventilador: comparação de efeitos foi submetido ao 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), conforme preconiza a resolução nº 

196/96, do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido aprovado pelo protocolo de 

nº 3381.0.000.258-08, de 17 de outubro de 2008.  

Critérios de inclusão 

Pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos, 

intubados, acoplados à ventilação mecânica, internados no CTI, cujo familiar ou 

responsável, voluntariamente, concordasse em participar na pesquisa com a 

respectiva assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A). 

Critérios de exclusão 

Pacientes internados no CTI com idade inferior a 18 anos, fora de prótese 

ventilatória. 
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Seleção de amostra 

A seleção da amostra do grupo teste foi retirada dos pacientes internados 

em UTI, com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos, intubados e 

acoplados ao ventilador mecânico, cujo familiar ou responsável autorizasse a 

participação dos pacientes na pesquisa, no período de janeiro a maio de 2009, 

perfazendo uma amostra de 30 pacientes, escolhidos aleatoriamente. 

O grupo controle foi extraído aleatoriamente dos casos de prontuários da 

instituição do período de janeiro a maio de 2008, com os mesmos critérios de 

inclusão na pesquisa, perfazendo também um total de 30 pacientes. 

Cenário da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Hospital de Clinicas de Niterói (HCN), da rede 

privada do município de Niterói-RJ. Ele atende a diversas especialidades e possui 

115 leitos de clínica médica e cirúrgica. Quanto às UTIs, os leitos são distribuídos 

da seguinte forma: 

• 40 leitos de CTI geral; 

• 12 de neurologia; 

• 13 de cardiologia; 

• 16 leitos de pediatria e neonatal. 

O HCN realiza atualmente uma média de 900 internações e 700 cirurgias 

por mês. As UTIs do HCN são equipadas e seus profissionais preparados para 

receber pacientes de alta complexidade.  

A pesquisa foi desenvolvida especificamente em três unidades de terapia 

intensiva: adulto, clínica e cirúrgica, que totalizavam 27 leitos. 

As UTIs incluídas na pesquisa são compostas por uma chefia médica e 

uma chefia de enfermagem, 8 rotinas médicas, 3 rotinas de enfermagem, 30 

médicos plantonistas, 16 enfermeiros plantonistas e 64 técnicos de enfermagem.  
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Instrumentos de coleta de dados 

Os instrumentos foram construídos com base no levantamento de artigos 

que relatavam as melhores práticas intervencionistas para prevenção da 

pneumonia associada à ventilação mecânica. A partir da seleção das melhores 

práticas, foi montado um protocolo de medidas preventivas de PAVM, que foi 

aplicado aos pacientes ventilados mecanicamente. Após a admissão e 

identificação destes pacientes, as medidas de vigilância eram controladas e 

medidas diariamente através deste impresso até o momento da extubação do 

paciente ou óbito do mesmo.  

Análise de dados 

Os dados referentes ao grupo teste – que sofreu a intervenção de 

enfermagem – foram comparados aos dados do grupo controle (prontuários), que 

não sofreu nenhum tipo de intervenção, a fim de oferecer verificação do efeito da 

intervenção aplicada pela pesquisadora. 

A análise estatística mostra o valor da redução pela aplicação do protocolo 

percentualmente e foi realizada através dos seguintes cálculos: 

 Pneumonia/Sim Pneumonia/Não Total: 
Protocolo (Teste) X Y S 
Controle (Prontuários) Z W R 

 

 

 

O número de pacientes que apresentaram PAVM do grupo controle (2008) 

será representado pela letra X, os que não apresentaram pela letra Y e o total do 

número de pacientes foi representado pela letra S. Já no grupo teste (2009), o 

número de pacientes que apresentaram PAVM será representado pela letra Z, os 

 
RISCO DO PROTOCOLO (RP) = 

 
X/S = _____% 

 
RISCO DO CONTROLE (RC) = 

 
Z/R = _____% 

 
REDUÇÃO ABSOLUTA DO RISCO = 

 
RISCO CONTROLE (RC) – RISCO DO 
PROTOCOLO (RP) =  _____% 
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que não apresentaram pela letra W e o total do número de pacientes foi 

representado pela letra R.  

O cálculo do risco do protocolo se deu através da divisão do número de 

pacientes que tiveram PAVM em 2009, pelo total da amostra (X/S). O cálculo do 

risco do controle se deu através da divisão do número de pacientes que tiveram 

PAVM em 2008, pelo total da amostra (Z/R). O valor da redução absoluta do risco 

de se desenvolver PAVM, através da aplicação do protocolo (redução absoluta do 

risco) se deu através da subtração do resultado do risco do controle (C) menos o 

risco do protocolo (P). 
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CAPITULO II: APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

A pneumonia associada à ventilação mecânica é uma infecção que se 

estabelece 48h a 72h após a intubação do paciente e instituição da ventilação 

mecânica. É uma doença que pode ser evitada, se as medidas preventivas forem 

adequadamente aplicadas. Uma vez, diagnosticado PAVM, aumentam as 

dificuldades para a extubação do paciente, o que eleva seu tempo de internação e 

um possível prognóstico ruim. Vale a pena ressaltar que doenças deste tipo não 

traduzem uma boa assistência da equipe multidisciplinar, o que piora os 

indicadores de qualidade hospitalar destas unidades. Com o aumento do tempo 

de internação, os custos com diárias e medicamentos também aumentam. 

Através do levantamento de dados obtidos por meio de livros de internação 

das unidades, da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH), e arquivo de 

ventilação mecânica da equipe de fisioterapia, foram adquiridas as seguintes 

informações: 

CTI-A 2008/ 

MESES 

INTERNAÇÕES 

GERAIS 

PACIENTES 

VENTILADOS/MÊS 

Nº DE PAVM 

JANEIRO 52 7 2 

FEVEREIRO 65 12 1 

MARÇO 63 13 1 

ABRIL 78 10 2 

MAIO 71 5 1 

TOTAL: 329 47 7 

Tabela 1 – Relação de pacientes ventilados x n° de PAVM no CTI-A em 2008  
Fonte: HCN-CCIH/2008. 

CTI-A 2009/ 

MESES 

INTERNAÇÕES 

GERAIS 

PACIENTES 

VENTILADOS/MÊS 

Nº DE PAVM 

JANEIRO 56 8 0 

FEVEREIRO 49 10 1 

MARÇO 38 7 0 

ABRIL 44  8 0 

MAIO 49 8 1 

TOTAL: 236 41 2 

Tabela 2 – Relação de pacientes ventilados x n° de PAVM no CTI-A em 2009  
Fonte: HCN-CCIH/2009. 
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CTI-B 2008/ 

MESES 

INTERNAÇÕES 

GERAIS 

PACIENTES 

VENTILADOS/MÊS 

Nº DE PAVM 

JANEIRO 21 8 2 

FEVEREIRO 6 5 1 

MARÇO 19 6 0 

ABRIL 19 7 2 

MAIO 16 7 1 

TOTAL: 81 33 6 

Tabela 3 – Relação de pacientes ventilados x n° de PAVM no CTI-B em 2008 
Fonte: HCN-CCIH/2008. 

CTI-B 2009/ 

MESES 

INTERNAÇÕES 

GERAIS 

PACIENTES 

VENTILADOS/MÊS 

Nº DE PAVM 

JANEIRO 35 3 1 

FEVEREIRO 23 6 0 

MARÇO 28 4 2 

ABRIL 25 5 0 

MAIO 29 3 0 

TOTAL: 140 21 3 

Tabela 4 – Relação de pacientes ventilados x n° de PAVM no CTI-B em 2009 
Fonte: HCN-CCIH/2009. 

CTI-C 2008/ 

MESES 

INTERNAÇÕES 

GERAIS 

PACIENTES 

VENTILADOS/MÊS 

Nº DE PAVM 

JANEIRO 43 15 3 

FEVEREIRO 33 12 0 

MARÇO 33 12 0 

ABRIL 51 8 1 

MAIO 39 10 3 

TOTAL: 199 57 7 

Tabela 5 – Relação de pacientes ventilados x n° de PAVM no CTI-C em 2008 
Fonte: HCN-CCIH/2008. 
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CTI-C 2009/ 

MESES 

INTERNAÇÕES 

GERAIS 

PACIENTES 

VENTILADOS/MÊS 

Nº DE PAVM 

JANEIRO 45 7 1 

FEVEREIRO 24 4 0 

MARÇO 51 8 0 

ABRIL 41 8 2 

MAIO 52 9 0 

TOTAL: 213 36 3 

Tabela 6 – Relação de pacientes ventilados x n° de PAVM no CTI-C em 2009 
Fonte: HCN-CCIH/2009. 

Ao analisar os dados absolutos apresentados nas tabelas, é possível 

perceber que em 2008, de janeiro a maio, houve 137 pacientes ventilados 

mecanicamente e um total de 20 PAVM. No ano de 2009, no mesmo período 

tivemos 98 pacientes ventilados mecanicamente e um total de 8 PAVM.  

Em 2009 entre os meses de janeiro a maio de 2009, o protocolo de 

intervenção foi aplicado nos pacientes ventilados mecanicamente. Desta seleção 

foram sorteados aleatoriamente 30 pacientes (sorteio randomizado). O sorteio 

aconteceu da seguinte forma: de todos os pacientes ventilados mecanicamente 

cujo protocolo foi aplicado, foram demarcadas as 8 PAVM, e sorteados também 

aleatoriamente 30 pacientes. 

O mesmo número de pacientes (30), em 2008, foi retirado da análise de 

prontuários de pacientes ventilados mecanicamente entre os quais havia 

pacientes que tiveram PAVM e outros que não, também em um sorteio 

randomizado. O sorteio aconteceu da seguinte forma: dos 137 pacientes 

ventilados mecanicamente em 2008 entre os meses de janeiro a maio, houve 20 

PAVM. Então, enumerou-se 137 linhas em planilha Excel, selecionando 20 

números aleatoriamente e sortearam-se, da mesma forma aleatória, 30 pacientes. 

Os resultados dos sorteios foram os seguintes: do grupo controle, de 30 

pacientes ventilados mecanicamente, 6 apresentaram PAVM. Dos 30 pacientes 

ventilados mecanicamente do grupo teste, 2 apresentaram PAVM. Através dos 

resultados obtidos nos sorteios, foram completados valores que faltavam para os 

cálculos estatísticos, demonstrados a seguir: 
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 Pneumonia/Sim Pneumonia/Não Total: 

Protocolo (Teste) X = 2 Y = 28 S = 30 

Controle (Prontuários) Z = 6 W = 24 R = 30 

 

 

Pelos resultados obtidos através dos cálculos, pode-se traduzir que o risco 

dos pacientes contraírem PAVM sem aplicação do protocolo foi de 20% e o risco 

dos pacientes contraírem PAVM com a aplicação do protocolo foi de 6%. 

Portanto, a redução absoluta do risco de se contrair PAVM, através da aplicação 

do protocolo foi de 14%. 

Os resultados que demonstram uma redução importante do número de 

PAVM foram apresentados nas três unidades de terapia intensiva, mas vale 

ressaltar que existem fatores que são flutuantes durante todo o ano, variando de 

paciente para paciente como: idade, diagnóstico, doenças pré-existentes, 

parâmetros ventilatórios etc. e que podem influenciar no número de pacientes 

ventilados durante os meses. 

A prevenção da PAVM, como já foi mencionada principalmente na 

introdução, é composta por vários itens. A literatura faz referência a muitos, 

porém as principais medidas que fizeram parte do trabalho foram: a cabeceira 

elevada, a interrupção diária da sedação, a higiene oral, a mensuração do cuff, a 

checagem da sonda nasoenteral, a profilaxia da trombose venosa profunda e da 

úlcera gástrica, além disso, lavagem das mãos e aspiração endotraqueal com 

técnica asséptica também fazem parte das medidas de controle da PAVM. 

A cabeceira elevada é essencial para prevenção da PAVM, pois previne a 

broncoaspiração, e é sempre preconizada desde que não haja contra indicação 

médica.  

 

RISCO DO PROTOCOLO (RP) = 

 

X/S = 2/30 = 0,06 = 6% 

 

RISCO DO CONTROLE (RC) = 

 

Z/R = 6/30 = 0,2 = 20% 

 

REDUÇÃO ABSOLUTA DO RISCO = 

 

RISCO CONTROLE (RC) – RISCO DO 

PROTOCOLO (RP) = 20-6 

RC – RP = 14% 
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Com a interrupção diária da sedação, o paciente tem a chance de começar 

a ventilar espontaneamente até ser extubado precocemente, o que diminui o 

tempo de ventilação mecânica e, por conseguinte as chances de se adquirir a 

PAVM. 

A higiene oral com solução bucal de clorexidina remove a secreção que se 

instala na boca e que é extremamente contaminada com inúmeros germes. Uma 

higiene oral bem realizada antes de se iniciar o cuidado com o paciente evita que 

esta secreção desça pela lateral do tubo oro traqueal e que chegue à árvore 

brônquica. 

Através da mensuração diária do cuff se garante um balonete devidamente 

cheio, diminuindo as chances das secreções transcorrerem pelo tubo orotraqueal.  

A sonda enteral naso propicia maior chance de sinusite, enquanto que 

enteral oro não traz esse risco. Quando as condições do paciente favoreciam, 

como por exemplo, quando eram cooperativos, as sondas enterais eram 

passadas por via oral. Além disso, o posicionamento ideal das sondas enterais é 

o pós pilórico, portanto em todas as sondas enterais passadas, buscava-se este 

posicionamento. 

A trombose venosa profunda (TVP) uma vez diagnosticada pode trazer 

complicações, bem como uma tromboembolismo pulmonar maciço, o que poderia 

deixar o paciente em maior tempo em ventilação mecânica, protelando sua 

extubação e, por consequência, aumentando as chances de PAVM. Por isso a 

prevenção da TVP é importante e faz parte das medidas preventivas de PAVM. 

A úlcera de estresse, ou úlcera gástrica, uma vez diagnosticada pode 

provocar sangramentos, piorar as condições clínicas do paciente e também 

protelar sua saída da prótese ventilatória, o que também pode aumentar suas 

chances de PAVM.  

A higiene das mãos com técnica correta antes e depois de qualquer 

procedimento é uma medida universal para prevenção e controle da transmissão 

das infecções. 

Aspiração de vias aéreas com máximo rigor de assepsia é essencial para 

prevenção de contaminação, transmissão de germes e prevenção de infecções, 

portanto, faz parte das medidas que previnem a PAVM. 
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Assim, pode-se concluir que a PAVM pode e precisa ser prevenida através 

do uso diário de procedimentos adequados e a monitoração contínua da adesão a 

boas práticas26.  

Todas estas medidas, se executadas com rigor, refletem diretamente em 

uma assistência de qualidade, o que implica também em estudos específicos, 

programas de controle de infecção hospitalar e de educação permanente para a 

equipe de enfermagem, em especial, bem como para toda a equipe envolvida na 

assistência aos pacientes em uso de ventilação mecânica na UTI.  

No início da pesquisa foi realizada uma revisão sistemática dos artigos 

relacionados à PAVM. A partir desta revisão foram definidas quais seriam as 

melhores práticas assistenciais e de controle da PAVM, apresentados a seguir: 

Quanto ao TOT 

• Lavagem das mãos; 
• Associar medidas de prevenção de PAVM aos clientes em uso de 

TOT uso de EPIs; 
• Manter vigilância na pressão do cuff pelo menos 2 vezes/dia (entre 20 

a 30 cm H2 O); 
• Evitar extubação acidental e (re)intubação; 
• Fixar o TOT adequadamente; 
• Manter higienização do material de contenção do TOT; 
• Realizar mobilização do paciente no leito. 

Quanto à higiene 
oral 

• A lavagem das mãos; 
• Higiene oral com antiséptico bucal a base de clorexidina de 3 a 4 

vezes/dia como sendo o 2º item a ser realizado após aspiração, antes 
de começar o banho no leito do paciente ventilado; 

• Controle sistemático da higiene da cavidade oral. 

Quanto à aspiração 
 
 
 

• Lavagem asséptica das mãos; 
• Técnica rigorosa de aspiração;  
• Treinamento e avaliação constante dos profissionais que realizam o 

procedimento; 
• Aspiração de 4h em 4h; 
• Tempo de aspiração no máximo de 10 segundos; 
• Remover a secreção oral com aspiração subglótica: é o 1º item a ser 

realizado antes de iniciar o banho. Primeiro aspirar a boca, trocar a 
sonda enteral, e então aspirar o TOT ou TQT do paciente ventilado. 

Quanto à elevação 
da cabeceira 

• Manter cabeceira elevada (30º - 45º graus), se não houver restrição 
médica. 

Quanto ao Ransey 
• Interrupção diária da sedação; 
• Avaliação diária da possibilidade de desmame da VM e por 

conseguinte extubação precoce. 
Quadro 4 – Apresentação das melhores práticas assistenciais para prevenção da PAVM  
Fonte: Elaboração própria a partir do levantamento da literatura referente para prevenção de 
PAVM. 
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Com os dados coletados a partir das melhores práticas, foi construído um 

protocolo para prevenção de PAVM (APÊNDICE B). 

A existência de protocolos de prevenção da PAV tem demonstrado, 

segundo a literatura específica desta área, uma diminuição da taxa da pneumonia 

nosocomial em cerca de 50%26. 

A presente pesquisa acerca da testagem da aplicação de um protocolo de 

enfermagem para a prevenção da PAVM reduziu em 14% os riscos absolutos das 

chances de se contrair PAVM. 
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CONCLUSÃO 

A PAVM é considerada como uma patologia de alta letalidade nas 

unidades de terapia intensiva, e por isso deve ser prevenida através de ações e 

intervenções da equipe multidisciplinar, o que é sabidamente possível de ser 

realizado. A PAVM piora o prognóstico do paciente, aumenta as chances de 

complicações, aumenta o tempo de permanência nas unidades de terapia 

intensiva e, por conseguinte, o tempo de internação hospitalar e os custos 

despendidos para o tratamento também aumentam. Além disso, uma vez a PAVM 

acontecendo, caracteriza uma assistência deficitária e um baixo indicador de 

qualidade desta unidade hospitalar. 

É importante ressaltar que pelo entendimento das medidas preventivas por 

parte da equipe multidisciplinar através de explanações sobre o assunto, houve 

maior adesão dos procedimentos e, por conseguinte, melhor resultado na redução 

dos números dos casos de PAVM. Ou seja, somente a compreensão de todas as 

medidas preventivas, gerou adesão da equipe multidisciplinar e a realização das 

condutas. 

As medidas preventivas que compuseram o protocolo diário de prevenção 

de PAVM foram: interrupção diária da sedação, cabeceira elevada de 30º a 45°, 

higiene oral com clorexidina, mensuração diária do cuff do tubo orotraqueal, 

checagem do posicionamento da sonda enteral diariamente além da checagem 

para saber se era oro ou naso traqueal, profilaxia da trombose venosa profunda e 

profilaxia da úlcera gástrica. Todos esses itens foram selecionados com base na 

literatura referente ao assunto, e foram eleitos para compor o protocolo de 

prevenção da PAVM, a partir de registros de boa evidência nas referidas 

literaturas. 

As medidas preventivas de PAVM, que faziam parte do protocolo diário, 

aos poucos foram se tornando parte das rotinas de cuidados diários da equipe 

multidisciplinar. 

Através dos resultados obtidos com a pesquisa, pode-se entender que no 

período que o protocolo não era aplicado, o paciente tinha 20% de chance de 

adquirir PAVM. Com a aplicação do protocolo as chances de se adquirir PAVM 
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eram de 6%, o que nos mostrou uma redução de 14% nas chances de se adquirir 

PAVM com a aplicação do protocolo.  

Através desse resultado, observou-se o quanto o protocolo diário de 

prevenção da PAVM contribuiu para uma assistência de qualidade, uma vez que 

trabalhou diariamente na atenção ao cuidado com o paciente ventilado 

mecanicamente internado nas unidades de terapia intensiva.  

Os enfermeiros atuaram diariamente como educadores de suas equipes, 

buscando um trabalho embasado cientificamente, e isso gerou uma boa 

assistência de enfermagem.  

Conclui-se que o protocolo de medidas preventivas de PAVM aplicados 

diariamente nas referidas unidades de terapia intensiva do estudo, promoveu 

significativa redução no número de PAVM nos pacientes ventilados 

mecanicamente. O risco dos pacientes contraírem PAVM sem aplicação do 

protocolo foi de 20% e o risco dos pacientes contraírem PAVM com a aplicação 

do protocolo foi de 6%. Portanto, a redução absoluta do risco de se contrair 

PAVM, através da aplicação do protocolo foi de 14%. 

Como limitações do protocolo, registram-se os itens apresentados a seguir: 

• A necessidade de que a aplicação deste seja acompanhada e 

monitorada, pois o protocolo exige preenchimento de dados e correções 

imediatas das possíveis não conformidades que reflitam na assistência 

os pacientes; 

• Um número pequeno de sujeitos da pesquisa; 

• A existência de três UTIs em processo de constante envolvimento da 

equipe;  

• Há a necessidade do conhecimento de todo o processo por parte da 

equipe, incluindo a patologia pneumonia associada à ventilação 

mecânica e a dinâmica de aplicação do protocolo de prevenção, pois 

somente através do entendimento haverá uma adesão maior das 

medidas preventivas e do controle de PAVM. Faz-se necessário, 

portanto, uma permanente educação em serviço, a fim de reforçar o 

conhecimento técnico-científico de toda equipe envolvida no processo. 
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O protocolo de enfermagem é viável, de fácil aplicabilidade e requer 

apenas conhecimentos e prévio treinamento dos enfermeiros que serão 

responsáveis pela realização deste. 

Recomenda-se que cada UTI com índices elevados de PAVM, avalie a 

viabilidade de se difundir as medidas preventivas e aplicação do protocolo de 

prevenção da PAVM, que irá checar e medir a adesão e os resultados do controle 

desta patologia nas unidades. 

A enfermagem tecnicamente embasada é fundamental para qualquer 

processo de melhoria na assistência aos pacientes internados em unidades 

hospitalares, e o protocolo de medidas preventivas de PAVM, é a constatação 

desta ideia. 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TÍTULO DO PROJETO: Protocolo de Enfermagem na Prevenção de Pneumonia Associada ao uso 
de Ventilador – comparação de efeitos 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Hamanda Garcia da Silva. RG: 10931105-0 

INSTITUIÇÃO A QUE PERTENCE O PESQUISADOR: Mestrado Profissional de Enfermagem 
Assistencial/ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA/UNIVERSIDADE 
FEDERAL FLUMINENSE 

Nome do voluntário ______________________________________________________ 

Idade: __________ anos                                                     RG:___________________________ 

 A Sra  está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa “Protocolo de Enfermagem 
na Prevenção de Pneumonia Associada ao uso de Ventilador – comparação de efeitos”, de 
responsabilidade da pesquisadora Hamanda Garcia da Silva. A pesquisa aqui apresentada tem 
como objetivo determinar se o protocolo de prescrições independentes de enfermagem para 
prevenção da PAVM, implantado por meio de uma iniciativa educacional, pode reduzir a taxa de 
PAVM, será uma pesquisa quase-experimental, com abordagem quantitativa, através do método 
de estudo randomizado. A pesquisa terá duração de um ano, com término previsto para dezembro 
de 2009. Os clientes envolvidos terão seus nomes tratados de forma anônima e confidencial, isto 
é, em nenhum momento será divulgado seu nome em qualquer fase do estudo. Quando for 
necessário comentar uma determinada situação, sua privacidade ficará resguardada e se utilizará 
pseudônimos. Os dados coletados serão divulgados nesta pesquisa e os resultados divulgados 
em eventos e/ou revistas científicas. 

 Como justificativa dizemos que por ser um evento previnível, sensível ao cuidado da 
enfermeira, o seu surgimento pode indicar falha profissional, acarretando consequências de 
diversas naturezas. Por ser de alta gravidade, o custo da terapia é alto, assim como o risco de 
morte. Portanto, reitera-se a necessidade da testagem de protocolos assistenciais que testem 
soluções que minimizem ou impeçam tal morbidade.  
 A participação é voluntária e a qualquer momento a pessoa poderá recusar-se a 
participar ou desistir de participar e retirar seu consentimento. A recusa não trará nenhum 
prejuízo na relação com a assistência oferecida pela instituição e nem com o pesquisador. 
 A participação nesta pesquisa consistirá em submetê-lo ao protocolo assistencial para 
prevenção de pneumonia associada ao ventilador. 
 Não haverá nenhum custo ou qualquer compensação financeira. Não haverá riscos, 
de qualquer natureza relacionada ao protocolo, pois ele baseia-se em evidências científicas. O 
benefício relacionado é não desenvolver pneumonia associada a ventilador mecânico. 
 Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e email do pesquisador 
responsável e demais membros do estudo, podendo tirar dúvidas sobre o projeto de pesquisa e a 
participação solicitada agora ou a qualquer momento. 

Eu,____________________________________________________________________, RG no 
_____________________________, declaro ter sido informada e concordo em participar como 
voluntária da pesquisa acima descrita. 
                                                Niterói,_____de____________de 
______.                                                              

Eu,______________________________________, RG nº _______________________, 
responsável legal por ____________________________________, RG nº 
_____________________ declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como 
voluntário, no projeto de pesquisa acima descrito.  
Niterói, _____ de ____________ de ______.  
 
 

_______________________________________________________________________ 
Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 
_______________________________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento (Equipe de enfermagem) 
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APÊNDICE B – Protocolo para Prevenção de PAVM (UTI) 

I - Identificação: 
 
Nome:___________________________________________________________Idade:_______ 
Leito:______  
 
Prontuário:_______________  
Germe multiresistente:____________________________________________ 
 
Diagnóstico:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Sexo: (   ) F (   ) M    
        
Data do nascimento: ______/_______/_____ 
 
Data da internação na UTI: ______/_______/_____     Data da alta da UTI: _____/______/_____ 
 
Data da primeira intubação: ______/_____/______    Data da extubação final: _____/_____/_____ 
 
Houve reintubação durante a internação? : (   ) Sim   Não (   ) 
 
Por quê?  
(   ) Falha na extubação  (   ) Piora na hemodinâmica do paciente/exames (   ) Extubação acidental 
 
Veio intubado/Traqueostomizado e acoplado à ventilador mecânico de outro setor/instituição:  
(    ) Sim (   ) Não         
 
Desenvolveu PAV durante a internação: (   ) Sim   (   ) Não 
 
II - Fatores de risco: (quando da admissão, registrar) 
 
Obeso e/ou mal distribuído (   ),  Caquético (   ),  Com úlceras de pressão (   ),  restrito ao leito (   ). 
 
Doenças pré-existentes: __________________________________________________________ 
 
III - Dados da intubação: (quando da intubação na UTI)  
      
Data: _____/_____/_____    
                                      
Tubo no: ______________  Uso de técnica asséptica  S  (   ) N (    )           
 
 Pressão do Cuff  após intubação e/ou admissão: ___________ 
  
Secreção inicial: l 
ímpida (   )  purulenta  (   ) esverdeada (   )  sanguinolenta (   ) gástrica  (   ) sem secreção 
 
Coleta de secreção traqueobrônquica após intubação:  S (   ) N (   )   
 
Coleta de secreção para rastreamento de germes se o paciente veio transferido intubado:  
S (   )  N (   ) 
 
Nível de consciência na admissão:   Ramsey:     1 (   )  2 (   )  3 (   )  4 (   )  5 (   ) 6 (   )  
                                                   
Fixação do tubo com:  Tensoplast (   )  Cadarço(   )   Fita apropriada (   ) 
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IV- Avaliação clínica do cliente (admissão): 
 
Sinais vitais:  Fc: ______bpm     Fr: ______ipm    PA: ______ mmHg     

Tax:_________  Glicemia sérica: __________  PCR:______________ 

Gasometria: pH: ____, PO2: ____, PCO2: ____, BE: ____, HCO3: ____, SatO2: ____                                                

 PF: _________  Fio2: ________ PeeP: _______ 

 
Número: __________________________ (controle da pesquisa)                                                                                                            
 
V - Controle diário da prevenção de PAVM:                        data:______/_____/______ 
 
Procedimentos Avaliar as 8h e 13h 
 
 
Interrupção 
diária da 
sedação 

  
 Sem sedação apenas o período da manhã   (   )             
 Sem sedação às 12 h do serviço diurno      (   ) 
 Sem sedação às 12 h do serviço noturno    (   ) 
 Sem sedação                           (   ) 
 Sem interrupção da sedação:  (   ) 
 Dificuldades no desmame da sedação (sedação + ansiolíticos) (   ) 
  
Sedativos em uso:_________________________________________________ 
 

Cabeceira 
elevada  de 30º 
a 45º 

Checada às 8h: S (   ) N (   ) 
 
Checada às 15h: S (   ) N (   ) 
 

Aspiração de 
VAS / TOT ou 
TQT 

Tipo de secreção: 
 
Esbranquiçada (   )  Amarelada (   )   Esverdeada (   )  Claro/Fluida (   )   
Sem secreção(   ) 
 

 
Higiene oral 
realizada? 

S  (   )       N (   )      
Com periogard: (   )  
Com Cepacol: (   ) 
Quantas vezes por dia: 2 (   )   3 (   )   4 (   )  Mais de 4 (   )             
                                                          

 
Pressão do 
CUFF 
mensurada 

Cuff mensurado: 
 
Às 8h 
(encontrado) 
 
 
Após checagem: 

Sim (   )    Não (   ) 
  
> 20 cmH2O (   )        < 20 cmH2O (   ) 
 
 
> 20 cmH2O (   )             < 20 cmH2O (   ) 

Escala de 
sedação 
(Ramsey)  
 

Às 10h: 1 (   )            2 (   )            3 (   )    
4 (   )            5 (   )            6 (   ) 

Dieta enteral ÀS 8h: S (   )           N (   ) SOE (   ) 
SNE (   ) 

Profilaxia da 
TVP 

 Clexane (   ) 
Meia compressiva (   ) 
Não está sendo realizado (  ) 

 
 

Profilaxia da 
úlcera gástrica 

 Omeprazol (   ) 
Não está sendo realizado (   ) 
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ANEXO A – Autorização para disponibilização de teses e dissertações na 
Biblioteca digital do MPEA 

   

 

  

Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial – MPEA 

Biblioteca Digital do MPEA 
Autorização para disponibilização de Teses e Dissertações 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
 
Eu, Hamanda Garcia da Silva, Brasileira, casada, Enfermeira, residente e domiciliado na 
Rua Geraldo Martins n° 201 Bloco 1 apartamento 704 na cidade de Niterói, Rio de 
Janeiro, portador do documento de identidade 10931105-0, na qualidade de titular dos 
direitos morais e patrimoniais de autor da obra Protocolo de enfermagem na 
prevenção da pneumonia associada ao ventilador: comparação de efeitos, 
apresentada à Universidade Federal Fluminense em 30 de setembro de 2010, com base 
no disposto na Lei Federal nº 9160, de 19 de fevereiro de 1998: 
 
(  ) 1.  AUTORIZO a Universidade Federal Fluminense a reproduzir, e/ou disponibilizar na 
rede mundial de computadores – Internet e permitir a reprodução por meio eletrônico da 
OBRA a partir desta data, até que manifestação em sentido contrário de minha parte 
determine a cessação desta autorização. 
(  ) 2.  AUTORIZO a partir de dois anos a Universidade Federal Fluminense a reproduzir, 
disponibilizar na rede mundial de computadores – Internet e permitir a reprodução por 
meio eletrônico, até que manifestação em sentido contrário de minha parte determine a 
cessação desta autorização. 
(x) 3.  Consulte-me, dois anos após esta data, quanto à minha AUTORIZAÇÃO a 
Universidade Federal Fluminense a reproduzir, disponibilizar na rede mundial de 
computadores – Internet e permitir a reprodução por meio eletrônico da OBRA, e até que 
manifestação em sentido contrário de minha parte determine a cessação desta 
autorização. 
 
Niterói, _____ de  ______ de 2010. 
 
 
Assinatura do Aluno: _________________________________ 
 
 
Assinatura do Orientador: _____________________________ 
 
 
Patrocinador da pesquisa: ___________ 
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ANEXO B – Aprovação do protocolo de pesquisa pelo Comitê de Ética de 
Pesquisa 

 


