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A pneumonia associada à ventilação mecânica constitui um agravo deletério aos pacientes, 

proveniente de medidas terapêuticas como intubação oro traqueal e ventilação mecânica.  A 

pneumonia associada à ventilação mecânica relacionada à assistência à saúde é geralmente de 

origem aspirativa, sendo a principal fonte as secreções das vias áreas superior seguida da 

inoculação exógena de material contaminado ou do refluxo do trato gastrintestinal. A 

pneumonia associada à ventilação mecânica é considerada como uma das infecções 

relacionada à assistência à saúde mais incidente nas Unidades de Terapia Intensiva. Nesse 

sentido, o estudo tem como objetivo analisar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre 

pneumonia associada à ventilação mecânica em uma unidade de terapia intensiva. Trata-se de 

uma pesquisa de caráter descritivo e de abordagem qualitativa. A coleta de dados será 

realizada através da técnica de formulário contemplando questões mista e análise das 

evidencias, tendo como participantes do estudo serão os membros que compõem a equipe de 

enfermagem que exercem suas atividades na rede hospitalar especificamente na unidade de 

terapia intensiva de uma Instituição Pública de Saúde. Para analisar as informações coletadas 

em campo será utilizada a técnica de análise de conteúdo segundo Minayo. O estudo se 

justifica por permitir novos conhecimentos sobre as medidas de prevenção de pneumonia 

associada à ventilação mecânica em terapia intensiva, realizada pela equipe de enfermagem, 

possibilitando ainda preencher lacunas sobre a temática, principalmente, aos enfermeiros 

oferecer subsídios aos que assistem pacientes em uso de VM, para que estes prestem uma 

assistência sistemática e holística pautada em cuidados com embasamento técnico e científico. 
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