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Introdução: A partir da experiência vivenciada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pelos 

acadêmicos de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT), em diferentes 

papéis, tendo em vista que alguns alunos trabalham como técnicos de enfermagem nesse setor, 

surgiu o interesse em trabalhar sobre a importância dos cuidados de enfermagem relacionados 

à ventilação mecânica. Objetivo: Ressaltar a importância dos cuidados de enfermagem em 

ventilação mecânica a partir das vivências assistenciais em UTI. Metodologia: Relato de 

experiência, sobre a assistência de enfermagem com pacientes na ventilação mecânica.  

Resultados: Através das práticas assistenciais em UTI, identificamos a importância da 

assistência de enfermagem para pacientes em ventilação mecânica. Sabendo que uma das 

principais indicações para utilização do ventilador mecânico é a insuficiência respiratória, 

temos cuidados de enfermagem que serão imprescindíveis para a evolução do paciente. 

Executando cuidados como Ausculta Pulmonar; Avaliação das condições hemodinâmicas; 

Aspiração do Tubo Orotraqueal sempre quando necessário; Manuseio adequado do tubo sua 

fixação e trocas; Observação e monitorização dos parâmetros respiratórios garantiram ao 

paciente melhores condições para reabilitação do quadro clínico. Conclusão: Através das 

práticas assistenciais conclui-se que os cuidados de enfermagem relacionados à ventilação 

mecânica são primordiais para reabilitação clinica dos pacientes. A equipe de enfermagem tem 

importante papel na boa evolução do paciente, através de uma assistência especializada, 

comprometida e integral. 

 

Descritores: UTI, Enfermeiro e ventilação mecânica. 
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