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INTRODUÇÃO: A progressão da 
Covid-19 causou impactos 
significativos na população idosa, 
com aumento significativo de 
internamentos, levando-os em 
grande parte a desenvolverem 
complicações graves, com 
necessidade da realização do 
procedimento de intubação, para 
o uso da ventilação mecânica. 

OBJETIVO: Relatar a experiência 
do profissional da enfermagem na 
realização da manobra de 
intubação e o medo do 
procedimento, apresentado por 
pacientes idosos com Covid-19. 

MÉTODO: Estudo descritivo do 
tipo relato de experiência. As 
observações quanto ao medo de 
intubação por parte de idosos com 
Covid-19 foram feitas por 
profissionais da enfermagem, das 
unidades de terapia intensiva de 
um hospital público de referência 
na saúde do idoso do Sul do Brasil. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O 
medo da intubação foi  
percebido quanto ao 
entendimento do 
procedimento pelo paciente, 
com relação ao empenho dos 
profissionais da equipe 
multiprofissional em explicar o 
procedimento adequado ao 
nível de conhecimento do 
usuário, quanto à percepção 
da família em relação a 
gravidade do seu familiar, 
quanto ao prognóstico do 
paciente frente à intubação e 
expectativa de vida. O 
acolhimento é uma ação 
técnica primordial, que visa à 
assistência centrada no 
protagonismo dos sujeitos e 
na cogestão em relação à 
produção conjunta do 
cuidado. 
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CONCLUSÃO: O acolhimento 
por parte de toda a equipe 
multiprofissional, de pacientes 
idosos com Covid-19, bem 
como às suas famílias diante 
da necessidade de intubação 
constitui estratégia assertiva, 
para obtenção de sucesso em 
casos delicados com potencial 
risco de complicação.  


