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OBJETIVO

Padronizar as ações dos fisioterapeutas para prevenir a pneumonia associada à ventilação mecânica
(VM) nos pacientes internados no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

GLOSSÁRIO
DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
EBSERH – Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares
HC- UFTM - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro
IOT – Intubação Orotraqueal
PAVM – Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica
PEEP - Pressão Positiva Expiratória Final
POP – Procedimento Operacional Padrão
SDRA – Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo
SpO2 - Saturação periférica de oxigênio
TOT – Tubo endotraqueal
TQT - Traqueostomia
TVP – Trombose Venosa Profunda
UTI – Unidade de Terapia Intensiva
VM - Ventilação mecânica
VMNI – Ventilação Mecânica Não-Invasiva

APLICAÇÃO
Pronto Socorro Adulto
Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Adulta e Coronariana
Enfermarias do HC-UFTM.
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1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Introdução
Pneumonia é a resposta inflamatória pulmonar frente à invasão e multiplicação de microorganismos,
sendo a principal causa de infecção em UTIs e acomete mais de 90% dos pacientes sob ventilação
mecânica invasiva (1).
A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é um dos problemas clínicos mais frequentes
em pacientes internados com cuidados intensivos, associada à elevada morbimortalidade e custos,
aumento do tempo de VM e internação hospitalar. É definida como a infecção pulmonar que ocorre
em pacientes submetidos à VM nas últimas 48 horas, representa 80% das pneumonias hospitalares
(2,3).
Os índices de PAVM variam conforme a população e métodos diagnósticos utilizados. No Brasil não
há dados epidemiológicos nacionais disponíveis. Contudo, a incidência de PAVM aumenta 3% por
dia de VM invasiva nos primeiros 5 dias e 2% a cada dia subsequente (4,5).

1.2 Etiologia

A utilização da VM, apesar de salvar vidas, pode trazer uma série de complicações para o paciente.
O maior risco para desenvolver pneumonia nos pacientes submetidos à VM invasiva deve-se, principalmente à diminuição das defesas do paciente, ao elevado risco de contaminação das vias aéreas e à
presença de microrganismos resistentes no ambiente potencial para colonizar o paciente (4).
A interposição do tubo endotraqueal (TOT) elimina a barreira natural protetora entre a orofaringe e a
traqueia que, juntamente com a diminuição do reflexo de tosse e o acúmulo de secreção, favorece o
desenvolvimento da PAVM (6). O TOT que leva o oxigênio para o paciente pode ser um condutor de
microrganismos. Também podem ocorrer microaspirações de bactérias que colonizam a cavidade
oral ou o circuito de VM (2).
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Os fatores de risco para o surgimento da PAVM são divididos em dois grupos: os modificáveis e os
não modificáveis. Os fatores não modificáveis são: gênero masculino, idade maior que 60 anos, história de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), presença de traqueostomia (TQT) ou trauma
craniano, neurocirurgia recente, Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), falência
múltipla de órgãos e coma. Os fatores de risco potenciais modificáveis incluem o posicionamento,
presença de distensão gástrica, colonização dos circuitos do ventilador, baixa pressão do balonete do
tubo orotraqueal e repetitivas transferências do paciente (1, 5).
1.3 Complicações
O aparecimento de PAVM aumenta o tempo de VM invasiva, o tempo de internação hospitalar, a
morbimortalidade e os custos hospitalares. A mortalidade é de 46% nos pacientes que desenvolvem
PAVM, comparado a 32% dos pacientes também sob VM invasiva que não desenvolvem PAVM (7).
Estudos mostram que a associação de medidas preventivas e a implementação de bundles, (conjunto
de cuidados) são eficazes na prevenção da PAVM, como por exemplo, a manutenção da cabeceira >
30°, despertar diário da sedação, antibioticoterapia adequada, manutenção da pressão do balonete
(cuff) adequada e higiene oral com clorexidina, reduzem em 50% ou mais a incidência de PAV
(5,7,8).

1.4 Prevenção

A prevenção deve fazer parte do manejo da PAVM, realizando-se a identificação dos fatores de risco
e ações para prevenção (7). A fisioterapia respiratória é recomendada para a prevenção de PAVM.
Em um estudo com pacientes sob VM, somente 8% dos pacientes que receberam atendimento fisioterapêutico desenvolveram PAVM (4,9).
O TOT aumenta o risco de pneumonia em 6 a 21 vezes. A prevenção da intubação e redução do tempo de VM invasiva são prioritárias e podem ser alcançadas a partir da implementação da Ventilação
Mecânica Não-Invasiva (VMNI), para evitar a Intubação Orotraqueal (IOT), e também como estratégia para facilitar a extubação e evitar a reintubação do paciente.
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O manejo do TOT, sua fixação e posicionamento, devem ser verificados diariamente, assim como a
pressão do balonete (cuff) que deve estar entre 20 e 30 cmH2O (4,5,8).
Deve-se evitar o acúmulo de condensado no circuito e o desvio indevido de líquidos, que podem estar contaminados por patógenos do próprio paciente, para dentro do tubo ou que retorne ao umidificador. A aspiração das vias aéreas deve ser realizada por demanda e de forma estéril, sempre de forma cuidadosa e criteriosa, uma vez que expõe o paciente a riscos como atelectasia, arritmia, infecções e hipoxemia (4,5,8).
A sedação do paciente sob VM invasiva deve ser a menor possível e interrompida diariamente sempre que possível. Os pacientes devem ser mantidos em posição semi-sentada, com cabeceira entre 30
e 45°, desde que não haja contraindicações, uma vez que a posição supina adotada no leito e a nutrição enteral predispõem o desenvolvimento de PAVM por facilitar a broncoaspiração e aumentar o
pH gástrico que favorece a proliferação de microorganismos, respectivamente. A higiene oral deve
ser realizada duas vezes ao dia com escova dental e lavagem com antimicrobianos e clorexidina para
diminuir a probabilidade de colonização da orofaringe (4,5,7,8).
Os pacientes com PAVM devem ser ventilados utilizando-se a estratégia de ventilação protetora, onde o volume corrente é de 6ml/kg do peso predito do paciente e o delta de pressão (drive pressure)
entre a pressão platô e a pressão positiva expiratória final (PEEP) deve ser no máximo 15 cmH2O.
Deve-se utilizar modos assistidos ou espontâneos sempre que possível, com objetivo de retirar a VM
invasiva o quanto antes (4).
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2. DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

2.1 Fisioterapia

A partir da avaliação fisioterapêutica que inclui: inspeção da expansibilidade da caixa torácica, ausculta pulmonar, avaliação do padrão respiratório e utilização da musculatura respiratória, análise da
radiografia de tórax, interpretação da gasometria arterial associada à avaliação da gravidade do quadro clínico e de discussão com a equipe multidisciplinar, verificação do suporte ventilatório, medida
da saturação periférica de oxigênio (SpO2) e monitorização dos sinais vitais; o fisioterapeuta avaliará
a indicação de VMNI para reversão do quadro de insuficiência respiratória, evitando dessa maneira a
IOT.
Caso seja inevitável a IOT e interposição da VM invasiva, o fisioterapeuta auxiliará o procedimento
e ajustará o ventilador mecânico, conforme a condição clínica do paciente e os exames laboratoriais.
O acompanhamento desse paciente, bem como o do paciente já recebido em VM invasiva, será realizado diariamente pelo fisioterapeuta, prestando atendimento com adequação dos parâmetros ventilatórios, utilizando a estratégia de ventilação protetora e, evolução para o desmame da VM sempre que
possível, com o objetivo de manter o paciente o menor tempo possível sob VM invasiva e diminuindo assim o risco de PAVM (4).
Como estratégia para prevenção de PAVM, o fisioterapeuta realizará a lavagem de mãos, antes e depois de cada atendimento e contato com o paciente; comunicará a equipe quando houver aparecimento de novos sinais de infecção como: febre, sudorese, tremores, aumento da quantidade ou piora da
coloração da secreção brônquica; realizará a técnica asséptica de aspiração traqueal, quando necessário; além de manter o paciente com a cabeceira acima de 30°, sempre que não houver contraindicação. A verificação da pressão do balonete do TOT deve ser realizada a cada atendimento.
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- Aspiração de vias aéreas superiores e inferiores: deve ser realizada com critério e indicação e não
deverá seguir uma rotina de horários preestabelecidos. É realizada quando há evidência de secreção
pulmonar, como roncos e estertores na ausculta pulmonar ou presença de secreção no TOT. Deve ser
realizada de forma asséptica, com a sonda de aspiração adequada ao diâmetro do TOT (n° sonda de
aspiração = 3x n° TOT/2). Realiza-se primeiramente a aspiração traqueal através do TOT ou cânula
de TQT. Este processo pode ser precedido e seguido de hiperoxigenação, após a remoção de toda
secreção da via aérea inferior. Realiza-se a aspiração da via aérea superior e posteriormente da cavidade oral. Deve-se monitorar saturação e frequência cardíaca e ajustar a pressão do vácuo. (5,8,10).
- Verificação da pressão do balonete (cuff) do TOT ou cânula de TQT: conecta-se o cufômetro ao
balonete do TOT ou cânula de TQT, mantendo-se uma pressão entre 20 e 30 cmH2O ou o suficiente
para vedar a via aérea ao redor da prótese ventilatória. Este procedimento deve ser precedido de aspiração de vias aéreas superiores e cavidade oral para evitar a broncoaspiração de secreções durante o
procedimento (4,5,8).
- Cuidados com ventilador mecânico, circuito e umidificadores: manter o ventilador mecânico e circuitos bem posicionados, circuitos livres de condensados, temperatura adequada e água em quantidade ideal no umidificador aquecido ou filtro HME livre de sujidade e identificado (4,5). Os parâmetros ventilatórios serão programados juntamente com a equipe médica, de acordo com a altura, idade
e condição clínica do paciente, utilizando-se sempre a estratégia protetora. O desmame também será
realizado em conjunto. A extubação é realizada pelo fisioterapeuta com auxílio do técnico de enfermagem, utilizando-se a VMNI sempre que houver indicação, após a extubação, para evitar a falha da
extubação e consequente reintubação do paciente (4).

POP/Unidade de Reabilitação/23/2016

Fisioterapia na Prevenção de Pneumonia Associada
à Ventilação Mecânica

Versão 2.0

Página 12 de 14

- Fluxograma do atendimento fisioterapêutico com enfoque para prevenção de PAV.

Fonte: Autoria própria, 2018.
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