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Resumo: Introdução: A ventilação mecânica (VM) é comum em Unidades de Terapia Intensiva como suporte 

respiratório essencial à sobrevida de pacientes em estado crítico. Idosos internados possuem grande 

vulnerabilidade aos fatores que levam ao uso da ventilação mecânica. Objetivo: Caracterizar o perfil de idosos 

internados na UTI que utilizaram ventilação mecânica. Metodologia: estudo quantitativo retrospectivo realizado 

com pacientes internados durante o período de janeiro a dezembro de 2017 numa UTI adulto de um hospital 

universitário de Ponta Grossa. Entre fevereiro a julho de 2018 os dados foram coletados por meio dos prontuários 

eletrônicos. Resultados: Durante esse período 953 pacientes foram internados, sendo 533 idosos (55,9%). Dos 
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17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX - Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

idosos internados, 299 deles necessitaram de VM em algum momento da internação. Foram a óbito 

185(61,87%)idosos em VM. 34(11%) pacientes idosos desenvolveram Pneumonia associada ventilador (PAV). 

Conclusão: Idosos em ventilação em uso prolongado podem desenvolver pneumonia, contribuindo a um desfecho 

negativo como óbito. É de suma importância a presença do enfermeiro na aplicação de pacotes medidas 

preventivas. 

Palavras-chave: Idosos. Unidade de Terapia Intensiva. Ventilação mecânica.  

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

   Desenvolvimento e avaliação de nanocápsulas poliméricas contendo clorexidina 

aplicada na prevenção de pneumonia associada ao ventilador. 

PROJETO VINCULADO 

    Liga Acadêmica de Geriatria e Gerontologia da Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (LAGG-UEPG).  

PÚBLICO-ALVO  

O presente estudo direciona-se sobretudo a acadêmicos e profissionais da área das 

Ciências da Saúde, com foco na atenção voltada à população idosa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

    Ponta Grossa e região dos Campos Gerais.  

LOCAL DE EXECUÇÃO 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de ensino do município de Ponta 

Grossa.  

JUSTIFICATIVA 

Em Unidades de Terapia Intensiva, o uso de ventilação mecânica (VM) como suporte 

respiratório torna-se essencial à sobrevida, em diversos casos, ao manter o paciente em um 

quadro clínico estável durante seu período de internamento. O uso de VM por períodos de 

tempo prolongados, no entanto, é um fator contribuinte ao desenvolvimento de infecções do 
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trato respiratório, podendo aumentar significativamente a taxa de mortalidade (MOTA et al., 

2017). Além disso, a população idosa, principalmente devido à presença de condições de saúde 

que os predispõem a apresentarem piora clínica, apresentam risco aumentado para óbito 

(KOCK et al., 2017). Essas alterações podem predispor o agravamento do quadro clínico; por 

esse motivo o planejamento de cuidados deve levar em consideração as particularidades dessa 

faixa etária, principalmente na prestação de cuidados críticos (PEREIRA et al., 2018). 

OBJETIVOS 

Caracterizar o perfil de idosos internados na UTI que utilizaram ventilação mecânica. 

METODOLOGIA 

O presente estudo possui caráter quantitativo, retrospectivo, e foi realizado com 

pacientes internados durante o período de janeiro a dezembro de 2017 numa UTI adulto de um 

hospital de Ponta Grossa. Entre os meses de fevereiro a julho de 2018 os dados foram coletados 

por meio do acesso direto aos prontuários eletrônicos. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (COEP) com parecer de n° 2312329. 

RESULTADOS 

A partir da coleta de dados, foi obtida uma amostra correspondente a 953 pacientes 

internados em UTI entre janeiro e dezembro de 2017. Dentre o total de pacientes, 533 (56%) 

possuíam mais de 60 anos, sendo considerados idosos. A idade média obtida foi de 73 anos. 

Grande parte da população idosa em questão era do sexo masculino: 283 idosos (53%).  

Levando em conta os 533 idosos internados, 299 (56%) necessitaram o uso de 

ventilação mecânica em algum momento de sua internação. A média do tempo de permanência 

em ventilação mecânica obtida foi de 6,5 dias, enquanto a média relativa ao tempo de 

permanência na UTI foi de 15 dias. Ambas as médias representam um grande risco à saúde dos 

idosos internados pelo fato de haver uma maior exposição a diferentes agentes infecciosos. 34 

(11%) pacientes idosos desenvolveram pneumonia associada à ventilação mecânica (PAV). As 

doenças diagnosticadas que foram identificadas com maior frequência foram: hipertensão 

arterial sistêmica (HAS) e diabetes mellitus (DM). Quanto à sua relação aos óbitos, foram 185 

idosos, representando um total de 61,87%.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que idosos em uso ventilação mecânica, durante o seu internamento em UTI, 

podem desenvolver PAV, sendo esse um fator de risco para óbito. Cabe o profissional 

enfermeiro atenção às alterações do estado clínico do paciente idoso em ventilação mecânica, 

contribuindo por meio educação em serviço e aplicação pacotes de medidas prevenção da PAV. 
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