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RESUMO
A pneumonia associada à ventilação mecânica é definida como a infecção nos pulmões que surge 48-72 horas após
intubação  endotraqueal  e  instituição  da  ventilação  mecânica  invasiva.  É  uma  das  pneumonias  nosocomiais  mais
frequentes em pacientes hospitalizados, principalmente naqueles admitidos nas unidades de terapia intensiva. Por ser
uma complicação frequente, necessita de especial atenção devido ao grande risco de mortalidade.  O objetivo desse
estudo é verificar  a  ocorrência  de pneumonia associada à ventilação mecânica em idosos na Unidade de Terapia
Intensiva  de  um  hospital  de  Maringá-Pr,  buscando facilitar  a  compreensão  dos  fatores  relacionados  à  intubação
endotraqueal que possam complicar a condição de saúde do paciente idoso. Os dados serão coletados dos prontuários
do hospital,  dando-se enfoque nas características de sexo,  idade, principais causas que levaram a intubação e ao
quadro de pneumonia associado à ventilação, além de quais os medicamentos utilizados para o tratamento dos casos.
Será realizado a avaliação de médias e os desvios padrão, bem como, utilizadas tabelas de frequências com percentual,
e a utilização do teste qui-quadrado para verificar possíveis associações significativas entre as variáveis de interesse. O
nível de significância adotado será de 5%, ou seja, foram consideradas significativas as associações cujo p<0,05. Com
os resultados, espera-se traçar as principais características relacionadas à pneumonia associada à ventilação mecânica,
a fim de contribuir na identificação de causas que podem ser prevenidas, além de auxiliar na criação de estratégias para
uma melhor assistência terapêutica e preventiva a estes idosos.
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1 INTRODUÇÃO

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma área crítica destinada à internação de pacientes
graves, que requerem atenção profissional especializada de forma contínua, materiais específicos e
tecnologias necessárias ao diagnóstico, monitorização e terapia (ANVISA, 2010).

A pneumonia associada à ventilação mecânica é uma das pneumonias nosocomiais mais
frequentes em pacientes hospitalizados, principalmente naqueles admitidos nas unidades de terapia
intensiva.  É a segunda infecção hospitalar  mais comum e a primeira em termos de morbidade,
mortalidade e custos (PORTO, 2014).

Ao analisar  o  assunto,  sabe-se que a pneumonia  associada à ventilação mecânica pode
acometer qualquer faixa etária que esteja com comprometimento respiratório e que necessite de um
suporte mais aprimorado. Grande destaque deve ser dado à pessoa idosa que normalmente se
apresenta mais suscetível  devido a alterações do próprio envelhecimento,  como por exemplo,  a
diminuição do estado imunológico ou a presença de patologias crônicas. Dada à importância e a
complexidade do problema de saúde, faz-se necessária à realização de intervenções que causem
impactos  para  prevenir  a  pneumonia  associada  à  ventilação  mecânica,  levando  à  redução  da
frequência da infecção, sendo imperativa a adoção de medidas preventivas (POMBO; RODRIGUES,
2010).
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Segundo o Estatuto do Idoso, o termo idoso pode ser definido como pessoa com idade igual
ou superior a 60 (sessenta) anos. É um período a partir do qual deve ser dada devida atenção afim
de prevenir danos à saúde. O próprio Ministério da Saúde investe em medidas que visam melhorar a
qualidade de vida do idoso, como é o caso da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que tem
entre  suas  finalidades  direcionar  medidas  coletivas  e  individuais  de  saúde  para  promover  a
autonomia  da  pessoa  idosa.  E  quando  se  fala  em idoso  com saúde  comprometida,  o  objetivo
principal é restabelecer o quanto antes suas condições de saúde, para evitar complicação e até
mesmo a morte.

Também é importante  salientar  que a  perspectiva  de vida  da  população encontra-se  em
franco aumento, dado este facilmente observado nos registros do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o que comprova ainda mais a importância em voltar as atenções para a qualidade
de atendimento a essa faixa etária, visto o alto risco de comprometimento de um número maior de
pessoas  e  consequentemente  o  aumento  dos  investimentos  necessários  para  a  resolução  dos
problemas sobrecarregando o Sistema Único de Saúde.

Diante  dos  fatos  que  comprovam  o  aumento  da  população  idosa  e  a  importância  da
assistência à saúde deste público, o resultado deste trabalho busca contribuir para a análise do perfil
dos  pacientes  idosos que adquiriram pneumonia  associada à  ventilação mecânica,  traçando as
principais causas que levaram a intubação e ao quadro de pneumonia associado à ventilação, tempo
de tratamento, medicamentos utilizados e consequências após o tratamento. Estes dados serão de
suma importância para auxiliar na criação de estratégias que visem a prevenção ou minimização dos
riscos advindos da pneumonia.

2 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa de caráter quantitativo e descritivo acontecerá na Unidade de Terapia Intensiva de
um hospital da cidade de Maringá-Pr, localizada na região norte do estado e que segundo dados do
IBGE de 2010, conta com uma população geral de 357.077 habitantes, dos quais 43.716 são idosos
(BRASIL, 2010).

Para o estudo, serão utilizados dados de prontuários relacionados à pacientes com idade
superior  a  60  anos que desenvolveram pneumonia  48-72 horas após intubação,  no período de
janeiro a dezembro de 2016. A coleta acontecerá em agosto de 2017.

Serão avaliadas as seguintes variáveis: profissão, sexo, idade, motivo do internamento, tempo
de internamento,  motivo da intubação,  período até a intubação,  tempo de intubação,  antibiótico
prévio, antibiótico no tratamento da pneumonia, comorbidades associadas e possíveis sequelas.

Os  dados  serão  digitados  e  armazenados  em  planilha  eletrônica  utilizando  recursos  de
informática (Microsoft  Excel  ® -  versão Office  2007®)  e importados para o programa Statistical
Package for the Social Sciences – SPSS (versão 12,0 for Windows). 

Serão realizados a avaliação de médias e os desvios padrão, bem como, utilizadas tabelas de
frequências com percentual, e tabelas de contingencia com a utilização do teste qui-quadrado para
verificar possíveis associações significativas entre as variáveis de interesse. O nível de significância
adotado será de 5%, ou seja, foram consideradas significativas as associações cujo p<0,05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Sabendo do grande risco a que os idosos estão sujeitos diante da pneumonia associada à
ventilação mecânica, a avaliação das variáveis propostas como sexo, idade, motivo do internamento,
tempo  de  internamento,  motivo  da  intubação,  período  até  a  intubação,  tempo  de  intubação,
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antibiótico prévio,  antibiótico no tratamento da pneumonia, comorbidades associadas e possíveis
sequelas, contribuirá para determinar a influência destas, bem como possíveis relações entre as
mesmas.

4 CONCLUSÃO

Espera-se com este trabalho contribuir com a determinação das principais características deste
problema de saúde, a fim de favorecer o desenvolvimento de estratégias que amenizem os riscos e
criação de metas para um atendimento de qualidade, visando o restabelecimento das condições de
saúde  da  pessoa  idosa,  além  de  um  menor  tempo  de  internamento  e  a  redução  dos  gastos
relacionado ao atendimento na Unidade de Terapia Intensiva.
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