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Introdução e objetivos: A pneumonia associada à ventilação mecânica é a infecção nosocomial mais

comum no ambiente de cuidados intensivos. A evolução das estratégias de prevenção implementadas
impactam em resultado positivo. O objetivo deste relato foi mostrar um caso de medidas educativas
implementadas em uma uti adulto.
Material e Métodos: Foi criado um grupo multidisciplinar na uti com foco na prevenção de pneumonia

associada a ventilação mecânica. São realizados encontros semanais do grupo multidisciplinar da uti
junto ao Serviço de Controle de Infecção da Instituição, onde são discutidos os casos, critérios
diagnósticos, acompanhamento do indicador de PAVM. Ações importantes e de impacto foram
realizadas pelo grupo multidisciplinar, como realização de auditorias semanais do Bundle de prevenção,
revisão de rotinas, e ações educativas relevantes, com treinamentos teóricos e práticos em serviço e
elaboração de vídeo educativo.
Resultado e Discussão: Estas ações apresentaram impacto importante na redução da taxa de pneumonia

associada a ventilação mecânica durante o ano de 2017. Nos meses de setembro/outubro/novembro em
2017 tivemos uma redução de taxa zero de pneumonia associada a ventilação mecânica, indo de
encontro aos mesmos meses que foram realizadas ações de educação e treinamento da equipe
assistencial.
Conclusão: Concluímos que para obtermos resultados positivos é necessário o acompanhamento deste

indicador como qualidade do cuidado prestado ao pacientes na uti, e a importância de ações educativas
continuas e permanentes. Ações de vigilância com auditorias, e ações educativas permanentes mantem
a equipe assistencial em atenção especial a esses cuidados, e contribuindo para a qualidade e segurança
da assistência prestada aos pacientes. Entendemos que ainda temos desafios pela frente, como
melhorar e manter a adesão ao bundle de prevenção por todos da equipe.

