
INCIDÊNCIA E DESFECHO DE PNEUMONIA ASSOCIADA À 
VENTILAÇÃO MECÂNICA EM PACIENTES DE HOME CARE

Fabiana Camolesi Jacober; Fabiana Schimidt Cezar;  Heloísa Gaspar; 
Claudio Flauzino de Oliveira

Home Doctor

INTRODUÇÃO: A Atenção Domiciliar apresentou crescimento exponencial nas últimas décadas, com aumento progressivo de pacientes 
em condições clínicas complexas, como ventilação mecânica invasiva contínua domiciliar.
A pneumonia associada a ventilação (PAV) é a principal causa de óbito em decorrência de infecções adquiridas no hospital. Dados sobre 
incidência domiciliar de PAV são pouco conhecidos porém cruciais para monitorar a qualidade do serviço prestado e definir a eficácia das 
medidas preventivas.

RESULTADOS: A Home Doctor atendeu 
em média 475 pacientes/mês com suporte 
ventilatório no período do estudo, sendo 
60% em ventilação mecânica invasiva e 40% 
em não invasiva e a taxa de utilização de 
ventilação mecânica continua foi de 16%. 
Desses, 71 pacientes apresentaram PAV, 
sendo 27 deles pediátricos (38%), 15 adultos 
(21%) e 29 idosos (40,8%), conforme figura 1.

A média de tempo de atendimento do paciente na Home Doctor até o desenvolvimento de PAV foi de 380 dias, com mediana de 261 dias. 
As doenças mais prevalentes foram aquelas relacionadas a patologias neurológicas.

CONCLUSÃO: Os pacientes em ventilação mecânica continua apresentam menores taxas de PAV em relação às UTIs e podem 
receber tratamento domiciliar na maioria dos casos, sem necessidade necessidade de antimicrobianos de amplo espectro e com 
bom desfecho clínico.

A densidade de PAV foi de 1,4 casos/1000 pacientes-dia, bastante 
inferior ao demonstrado em UTIs (ANVISA: 11,5 casos/1000 
pacientes-dia) figura 2. Figura 3. Tratamento das PAV em domicílio

Figura 2. Densidade de Incidência de PAV: Home Doctor x ANVISA

Figura 1. Distribuição por faixa etária e suporte ventilatório

Em relação ao tratamento, 54 pacientes (76%) foram tratados em 
domicílio e 17 (21%) em hospital, com tempo médio de hospitalização 
de 11 dias. Os antibimicrobianos mais utilizados no domicílio 
foram: ceftriaxone (24%), azitromicina (15%), axetilcefuroxima (9%), 
amoxacilina-clavulanato (11%), levofloxacino (8%), ertapenem (7%) 
e cefepime (4%) figura 3.

APIC- HICPAC. Surveilllance Definitions for Home Health Care and Home Hospice Infections. The Association for Professionals in Infection Control 
and Epidemiology (APIC) and Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), February 2008, EUA;
National Healthcare Safety Network (NHSN) Patient Safety Component Manual, january 2020;
ANVISA. Critérios Diagnósticos de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde. 2017;
ANVISA. Boletim Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde nº 20: Avaliação dos indicadores nacionais das Infecções Relacionadas 
à Assistência à Saúde (IRAS) e Resistência microbiana do ano de 2018. GVIMS/GGTES/ANVISA, janeiro 2020. https://www20.anvisa.gov.br/
segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/boletim-seguranca-do-paciente-e-qualidade-em-servicos-de-saude-n-20-incidentes-
relacionados-a-assistencia-a-saude-2018.

OBJETIVOS: Avaliar a densidade de 
incidência de PAV e  desfecho clínico 
nos pacientes em ventilação domiciliar, 
atendidos por empresa brasileira privada 
de Atenção Domiciliar e comparar com 
dados brasileiros de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI) reportados pela ANVISA.

MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo epidemiológico retrospectivo. Foram incluídos 
todos os pacientes em ventilação mecânica contínua de fevereiro de 2020 a 
janeiro de 2021. 
Para diagnóstico de PAV foram utilizados critérios objetivos previamente 
definidos pela instituição, baseados nos propostos pela APIC, CDC e ANVISA. 
Os dados foram comparados com últimos dados de terapia intensiva brasileira 
reportados pela ANVISA em 2017.
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