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Objetivo: Descrever o perfil clínico e sociodemográfico dos pacientes com diagnóstico 

de Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) acompanhados na Unidade de 

Terapia Intensiva de uma instituição privada em Salvador-Ba. 

 

 Métodos: Trata-se de um estudo de corte transversal, retrospectivo, realizado na 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital privado de Salvador-BA. Os dados 

foram coletados no período de maio a junho de 2014 e obtidos por meio das fichas de 

acompanhamento da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e relatório 

mensal de casos confirmados de PAV no período de setembro de 2011 a outubro de 

2013. Para análise de dados foi utilizado o software estatístico SPSS versão 20.0. Foram 

considerados os parâmetros da estatística descritiva, frequência simples e percentual, 

mediana e teste não paramétrico para análise de associação, considerando-se que a 

amostra não apresentou distribuição normal dos dados.  

 

Resultados: Foram identificados 59 casos de PAV no período em estudo. Foi 

observado predomínio do sexo masculino (54,2%), mediana de idade de 72 anos, 

variando de 24 a 93 anos. Em relação ao perfil clínico de admissão dos pacientes houve 

maior predominância da clinica médica (72,9%), seguido do perfil neurológico (16,9%) 

e clinica cirúrgica (10,2%). Quanto ao tempo de ventilação mecânica, tempo de 

internamento em UTI e tempo de antibioticoterapia foi verificada a mediana de 20 dias 

(variação de 5 a 113 dias), 48 dias (variação de 5 a 147 dias) e 28 dias (variação de 4 a 

119 dias), respectivamente. Verificou-se que 37 (62,7%) pacientes realizaram 

traqueostomia, tendo como principal microrganismo isolado em secreção traqueal 

Acinetobacter Baumanni MR e que 41 (69,5%) pacientes foram a óbito. Foi observada 

associação entre o tempo de ventilação mecânica e tempo de internamento em UTI 

(P=0,000), tempo de ventilação mecânica e tempo de antibioticoterapia (P=0,001) e 

entre o tempo de internamento em UTI e tempo de antibioticoterapia (P=0,000).  

 

Conclusão: O conhecimento das características clínicas e sociodemográficas dos 

pacientes internados, bem como dos fatores de risco associados ao desenvolvimento 

PAV pode reduzir a sua incidência e o óbito associado, sendo útil na implementação de 

medidas de prevenção simples e eficazes, assim como na educação dos profissionais de 

saúde. 

 

 

 


