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RESUMO 

 

Introdução: A punção venosa periférica consiste no acesso à corrente sanguínea através de 

uma agulha ou cateter. Trata-se de um procedimento frequentemente realizado pela equipe de 

enfermagem. Embora esta técnica proporcione uma série de benefícios ao paciente, 

complicações locais relevantes e potencialmente evitáveis são frequentes, havendo a 

necessidade de qualificar práticas assistenciais e prevenir agravos. Objetivo: Caracterizar 

complicações relacionadas às venopunções em participantes adultos internados no Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian Método: Realizou-se um estudo quantitativo, 

prospectivo, descritivo analítico, relativo às complicações de venopunções. Esta pesquisa foi 

desenvolvida em quatro unidades de internação: Pronto Atendimento Médico Área Amarela, 

Verde, Vermelha e Clínica Médica. Os participantes foram acompanhados desde o início da 

punção venosa periférica até o 4°dia. Foram realizadas a observação, a aplicação de 

formulário, a coleta de dados do prontuário e o registro fotográfico de determinados acessos. 

Para análise estatística, os dados foram organizados e calculados por frequência simples. 

Resultados: A coleta de dados foi realizada entre o dia 16 de julho a 05 de outubro. A 

amostra foi composta por 75 participantes. As complicações identificadas foram: infiltração 

grau I, 9 (12%); flebite grau II, 7 (9,3%); obstrução 6 (8%) e hematoma 2 (2,6%). O material 

utilizado na maioria dos curativos foi esparadrapo em 74(98,7%). A troca deste foi realizada 

em apenas 9 (12%), durante os dias de permanência do cateter. O calibre 20 gauge foi o mais 

utilizado: 48(64%), e a identificação do equipo foi realizada em apenas 14,6% da amostra. A 

identificação foi realizada em 57 (76%) da amostra. A maior parte dos acessos permaneceu 

por período inferior ou igual há 72 horas. Discussão: As complicações mais presentes nos 

estudos citados foram a flebite, seguido por infiltração. Outros estudos assim como este 

resultaram na permanência do cateter por período inferior ou igual a 72 horas. O calibre do 

acesso possui influência no desenvolvimento de complicações. Há, geralmente, boa adesão 

em relação à higienização das mãos e uso de luvas. Não há material adequado para realização 

do curativo, e muitas vezes sua troca não é realizada. O estudo assim como outros, identificou 

falhas em relação ao implemento de assistência livre de riscos ao paciente.  Conclusão: O 

estudo identificou como principais complicações a infiltração de grau I em 9 (12%) e Flebite 

grau II em 7 (9,3%) dos participantes. Os acessos venosos periféricos permaneceram por 

tempo inferior a 72 horas. Concluiu-se ainda, que o calibre 20 gauge reduz o risco de 

complicações, e o calibre 22 gauge aumenta. A maioria dos profissionais adere à higienização 

das mãos e ao uso de luvas para realizar os procedimentos. O curativo do acesso sem a 

manutenção adequada influencia no desenvolvimento de complicações relacionadas ao acesso 

venoso periférico. A segurança do paciente foi um problema identificado nas unidades onde 

se procederam a coleta de dados. Sugere-se com base nos dados o aperfeiçoamento da prática 

de educação permanente dos funcionários. 

  

 

Palavras chaves: Cateterismo periférico; Infusões intravenosas; complicações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A punção venosa periférica é um procedimento amplamente realizado pela equipe de 

enfermagem. Esta técnica consiste na introdução de uma agulha ou cateter a corrente 

sanguínea com intuito de possibilitar a infusão de soluções, coleta de sangue para exames, 

administração de hemocomponentes ou manter via de acesso venoso (DANSKI et al., 2016a; 

OLIVEIRA, 2016). 

Trata-se de um dos procedimentos mais disseminados nas instituições de saúde, sendo 

uma das técnicas mais realizadas pela equipe de enfermagem. Estima-se que mais de 70% dos 

participantes internados em hospitais sejam submetidos à inserção deste dispositivo (NEGRI 

et al., 2012). 

O cateter intravenoso periférico (CIP) é de uso único, possuindo diversos modelos. Os 

materiais comumente utilizados em sua fabricação são politetrafluoretileno, poliuretano, 

silicone, poliamida e poliéster.  Os cateteres possuem calibres variáveis e podem ter ou não 

dispositivo de segurança para proteger os profissionais de acidentes (BRASIL, 2017; 

GIOVANI et al., 2014). 

Embora o uso CIP proporcione ao paciente uma série de benefícios, complicações 

potencialmente evitáveis locais e sistêmicas podem ocorrer, incluindo: extravasamento, 

infiltração, oclusão, hematoma, flebite, tromboflebite e infecções (DANSKI et al., 2015; 

ENES et al., 2016).  

Diversos fatores influenciam na ocorrência de complicações relacionadas à 

venopunção, entre estes: composição do cateter, técnica utilizada para inserção do cateter, 

tempo de internação, tempo de troca do acesso, sítio de inserção do cateter, manutenção do 

cateter, tipo de fixação e perfil clínico do participante (BRASIL, 2017; JOHANN et al., 

2016). 

A flebite é uma das complicações mais frequentes em pacientes internados. Esta 

caracteriza-se pela inflamação da veia, podendo ser por causas mecânicas, químicas ou 

bacterianas. A sintomatologia desta complicação envolve dor, edema e eritema, com 

possibilidade de evoluir para formação de cordão fibroso (ENES et al., 2016; TERTULIANO 

et al., 2016; SOUZA et al., 2016). 

A flebite pode ser classificada por grau seguindo as recomendações do Infusion 

Nursing Standards of Practice (2016), sendo grau 0: sem sintomas; grau 1: presença de 
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eritema com ou sem dor no local; grau 2: dor no local de acesso com eritema e / ou edema; 

grau 3: dor no sítio de punção com eritema, endurecimento e formação de cordão venoso 

palpável e grau 4: dor no sítio de punção com eritema formação cordão palpável > 1 polegada 

de comprimento com drenagem purulenta.  

No Brasil, a mortalidade relacionada à infecção de corrente sanguínea (ICS) adquirida 

por meio da inserção de CIP varia entre 6,7 a 75%, este fato se relaciona a: antibioticoterapia 

inadequada, disseminação do uso do dispositivo, maior sobrevida do participante, quebra de 

barreira estéril, manutenção inadequada do dispositivo e, raramente, devido à infusão 

contaminada (APECIH, 2005). 

De acordo com a lei 7.498 de 25 de junho de 1986 (que dispõe sobre o exercício da 

enfermagem e dá outras providências), cabe ao enfermeiro organizar e direcionar os serviços 

de enfermagem em relação às suas atividades técnicas e auxiliares, prevenindo e controlando 

infecções hospitalares e qualquer dano decorrente da assistência de enfermagem à clientela.  

O profissional de enfermagem tem o papel de elaborar e implementar estratégias de 

prevenção, prever padrões para execução do procedimento e estar atualizado. Para isso, a 

equipe de enfermagem deve receber capacitação técnico-científica em relação ao manejo 

adequado do acesso desde sua inserção, manutenção até sua retirada proporcionando aos 

pacientes assistência de qualidade. 

Nesse sentido a hipótese levantada para este estudo foi: existem fatores que predispõe 

o desenvolvimento complicações relacionadas à terapia intravenosa periférica. O presente 

estudo pretende responder a seguinte questão: Quais as principais complicações relacionadas 

à venopunção em participantes adultos internados em um hospital de ensino? 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

 

A primeira terapia intravenosa foi documentada no século XV, quando eram utilizados 

bexigas e penas para este fim. Desde então, pesquisas e novas tecnologias possibilitaram o 

desenvolvimento de produtos voltados para administração de soluções via parenteral. No 

século XXI, dispositivos como cateteres de curta ou longa permanência e sistemas 

computadorizados para infusão são alguns avanços identificados (BATON; CHERYL; 

SHARON, 2005). 

O acesso periférico é preferencialmente escolhido para infusão de soluções 

administradas em pouco tempo, em pacientes com rede venosa preservadas e para soluções 

não vesicantes (ZERATI et al., 2017).  

Os vasos sanguíneos transportam sangue por todo o organismo, o sistema vascular 

compreende as artérias, arteríolas, capilares, as vênulas e as veias. As veias contêm sangue 

venoso, responsável por transportar dióxido de carbono e excretas do metabolismo celular. O 

sangue venoso é transportado ao átrio direito, e o retorno venoso é auxiliado pela pressão 

exercida nas paredes das veias pelo batimento das artérias em sua proximidade, pela aspiração 

torácica na inspiração e durante a deambulação que impulsiona o sangue para cima 

(KAWAMOTO, 2016). 

As paredes das veias são compostas pelas túnicas média, íntima e externa. As túnicas 

média e íntima são delgadas, enquanto a externa é a camada mais espessa. As válvulas fazem 

parte da estrutura das veias, importantes para orientação do fluxo sanguíneo (TORTORA; 

DERRICKSON, 2017).  

O material que compõe os cateteres influencia na ocorrência de complicações. Os 

cateteres devem ser radiopacos, e não devem ser reutilizados em casos de insucesso do 

procedimento. Os dispositivos com cânulas metálicas estão mais associados à ocorrência de 

infiltrações e extravasamento (BRASIL, 2017). 

Segundo o mesmo autor, os materiais utilizados na fabricação dos cateteres são: 

politetrafluoretileno, poliuretano, silicone, a poliamida e o poliéster. O aço inoxidável é 

utilizado na fabricação de cânulas metálicas, o cloreto de polivinil e o polietileno são 

utilizados na fabricação de introdutores. O silicone é comumente utilizado nos CIP, sendo 

considerado um material com estabilidade térmica, química e enzimática. Os cateteres não 

devem ser cortados, ao menos que seja recomendado pelo fabricante. 
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O cateter periférico “sobre agulha”, é a primeira escolha em acessos em uso por mais 

de 24 horas. Este leva a um menor número de complicações que os dispositivos do tipo 

“butterfly”. Alguns desses dispositivos possuem sistema de segurança contra acidentes 

profissionais. Os cateteres agulhados do tipo “butterfly” ou “escalpe” são preferencialmente 

utilizado em acessos de curta duração, administração de medicamentos em bolus ou coleta de 

sangue (OLIVEIRA, 2016). 

O calibre dos cateteres pode variar entre 13 a 30 gauge. Os presentes nas unidades de 

internação geralmente são: 14, 16, 18, 20, 22 e 24 G. Os milímetros variam entre 1,828 mm a 

0,255mm (OLIVEIRA, 2016). 

 

Quadro 1: Correspondência do calibre de agulhas de Gauge (G) e seu diâmetro externo em 

milímetros 

Calibre 

(G) 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Diâmetr

o (mm) 

1,8

28 

1,62

9 

1,44

9 

1,29

1 

0,14

9 

0,02

4 

0,91

2 

0,81

2 

0,72

3 

0,64

4 

0,57

3 

0,51

1 

Fonte: Oliveira (2016). 

 

Para higienização das mãos, o protocolo da Anvisa (2017) indica que esta seja 

realizada antes e após a inserção de cateteres e para qualquer manipulação do dispositivo. 

Deve-se higienizar as mãos com água e sabonete líquido quando visivelmente sujas ou 

contaminadas com sangue e outros fluidos corporais, antes e após tocar o sítio de inserção, 

para realizar a remoção, manipulação ou troca do curativo. A preparação alcoólica (60 a 80%) 

devem ser utilizadas quando as mãos não estiverem visivelmente sujas. Luvas não substituem 

a necessidade de higiene das mãos. 

As mãos dos trabalhadores são o principal meio de transmissão de infecções no 

ambiente de cuidado. De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 

2016), os profissionais de saúde higienizam as mãos menos da metade das vezes do que 

deveriam. Em média, cerca de um em cada 25 pacientes tem uma infecção associada a 

dispositivos invasivos todos os dias. A higienização previne a disseminação de germes, 

incluindo os que possuem resistência contra antibióticos.  
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O constante treinamento da equipe de saúde em relação à lavagem é essencial, visto 

que todos os membros devem aprender e saber ensinar a técnica correta de lavagem das mãos 

tornando-a automática, conscientizando a todos sobre sua importância. Os pacientes e 

acompanhantes também devem ser incentivad os sobre esta prática (OLIVEIRA, 2016). 

A antissepsia da pele no local de inserção do CIP dever ser realizada com solução a 

base de álcool, podendo ser com gliconato de clorexidina 0,5%, iodopovidina PVPI alcoólica 

10% ou álcool 70% (BRASIL, 2017). 

Indica-se que a clorexidina seja aplicada através de movimentos de vai e vem. Seu 

tempo de aplicação deve ser de 30 segundos. A solução PVPI deve ser aplicada em 

movimentos circulares (dentro para fora), e seu tempo de aplicação deve ocorrer entre 1,5 a 

2,0 minutos. É ideal que o sítio de inserção não seja manipulado após a aplicação do 

antisséptico, e, em casos de necessidade, indica-se a utilização de luvas estéreis para a 

palpação da veia (BRASIL, 2017).  

A escolha do local de punção é realizada através da inspeção e palpação das veias. A 

veia ideal para punção é firme, arredondada, elástica e ingurgitada. As veias mais utilizadas 

para punção são as do antebraço e dorso da mão, sendo preferível realizar a técnica do lado 

não dominante do paciente, evitando o acesso próximo a articulações. A investigação deve 

iniciar a partir das veias distais preservando assim futuras punções (OLIVEIRA, 2016).  

Deve-se evitar veias distais em área flebítica ou com infiltração devido punções 

anteriores e membro com fístula arteriovenoso, assim como afetado por edema, infecção, 

coágulo sanguíneo ou deformidade. O braço no lado onde foi realizado a cirurgia de 

mastectomia deve ser evitado em decorrência do fluxo linfático comprometido (OLIVEIRA, 

2016). 

 



 
 

16 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sítios para a cânulação periférica das veias. Membro superior direito. A. Veias 

superficiais. B. Veias profundas. C. Veias do dorso da mão direita.  

Fonte: GILROY; MCPHERSON; ROSS (2012). 
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As veias dos membros inferiores devem ser evitadas devido ao risco de embolias e 

tromboflebites (BRASIL, 2010). Sobre os cuidados em relação ao sítio de inserção, deve-se 

avaliar o cateter e áreas adjacentes em relação à presença de sinais flogísticos. A frequência 

ideal de avaliação do sítio de inserção é a cada quatro horas ou de acordo com a criticidade do 

participante (BRASIL, 2017). 

Após a ocorrência de dano ao vaso sanguíneo, ocorre uma série de processos com o 

objetivo de interromper a saída de sangue do espaço vascular. O processo inflamatório 

estabelece meio para reparar as células e tecidos do corpo. Esta resposta pode ser 

desencadeada por agentes físico, químicos ou microrganismos. Após a lesão do tecido a 

resposta inflamatória inclui (MOHRMAN; HELLER, 2008; POTTER; PERRY, 2009): 

Segundo Tortora; Derrickson (2017), a inflamação apresenta os seguintes estágios:  

1- Ocorre liberação de histamina pelos mastócitos, basófilos e plaquetas. Em resposta a 

aumento da permeabilidade e da vasodilatação. O aumento da permeabilidade 

possibilita que substancias possam sair dos vasos sanguíneos, além de possibilitar que 

substancias de defesa como anticorpos e coagulantes entrem na área danificada. A 

vasodilatação permite maior fluxo sanguíneo, ajuda a remover toxinas microbianas e 

células mortas.  

2- A permeabilidade dos vasos provoca extravasamento de proteínas de coagulação para 

os tecidos. O fribrinogênio é convertido em uma rede espessa e insolúvel que 

aprisiona organismos invasores. Forma-se o coagulo que isola micróbios invasores e 

toxinas. 

3- Os fagócitos são atraídos para o local através da quimiotaxia. Por meio de emigração 

os neutrófilos aderem à parede do vaso. Inicialmente ocorre predomínio de neutrófilos, 

posteriormente os monócitos chegam à área infectada. Os monócitos transformam-se 

em macrófagos nos tecidos. 

4- Por fim, os macrófagos morrem, em poucos dias a formação de uma bolsa com 

fagócitos mortos e tecido danificado (também conhecido como pus). Normalmente 

este é destruído ao logo dos dias e absorvido. 

 

O profissional que realiza punção do acesso deve conhecer como ocorre o processo 

inflamatório, visto que este se trata de um procedimento invasivo que provoca lesão do tecido. 
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A manutenção do acesso venoso envolve manter o acesso estéril, mudar as soluções, 

equipo e o curativo e auxiliar o participante em relação às atividades diárias de modo a não 

danificar o sistema (POTTER; PERRY, 2013). 

O flushing e aspiração têm finalidade de verificar retorno de sangue antes de cada 

infusão, e com isso, previnem complicações. O flushing evita que medicamentos não 

compatíveis se misturem, e deve ser utilizado com cloreto de sódio 0,9% isento de 

conservantes. O volume da solução deve ser equivalente a duas vezes o lúmen interno do 

cateter. Muito volume pode reduzir o depósito de fibrina, por isso, indica-se a medida de 5 ml 

para cateteres periféricos e 10 ml para cateteres centrais. Seringas de 10 ml geram baixa 

pressão no lúmen do cateter. Em caso de resistência não se deve forçar o flushing (BRASIL, 

2017). 

Uma forma eficaz de cuidado ao participante é manter a integridade da solução 

administrada evitando desconexão do sistema, prevenindo infecções. A principal forma de 

contaminação nos cateteres de curta permanência é a microflora cutânea do paciente, que 

pode ser inicialmente controlada pela antissepsia adequada desta durante a inserção do acesso 

(EBSERH, 2016a; POTTER; PERRY, 2013). 

 

 

Figura 2: Locais potenciais para contaminação de um dispositivo intravenoso. 

Fonte: EBSERH (2016a). 

 

O curativo tem a função de fixar o dispositivo no local, prevenir sua movimentação e 

proteger o sítio de inserção e minimizar a possibilidade de infecção. A cobertura deve ser 

estéril, podendo ser semi-oclusiva (gaze e fita estéril) ou membrana transparente 

semipermeável. A utilização de fita adesiva não estéril (esparadrapo e fita hipoalergênica) não 
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deve ser utilizada, visto que podem ser facilmente contaminadas por patógenos (EBSERH, 

2016a). 

As soluções são categorizadas como isotônicas, hipotônicas ou hipertônicas, segundo 

sua osmolaridade. As soluções são consideradas isotônicas quando possuem conteúdo 

eletrolítico total (ânios+cátions) de aproximadamente 310 mEq/l, hipotônicas quando o 

conteúdo é inferior a 250 mEq/l e hipertônicas quando o conteúdo é superior a 375 mEq/l. A 

osmolaridade do plasma é de 300 mmo/l (SMELTZER et al., 2014). 

Segundo estudo de Jacinto et al. (2014), com objetivo de identificar fatores de risco 

para flebite, relacionados a cateteres intravenosos periféricos em crianças, verificou-se que a 

administração de fármacos ou soluções vesicantes, com extremos de potencial hidrogeniônico 

(pH) e osmolaridade, demonstra-se significante em crianças que desenvolveram flebite, assim 

como descrito em outros estudos. 

Outros fatores podem levar a alterações no comportamento ácido básico das soluções, 

o que contribui para o desenvolvimento de complicações.  Em estudo identificou-se que os 

valores de pH após a diluição com soro fisiológico e soro glicosado (soluções frequentemente 

utilizada nas unidades de internação), cloridrato de vancomicina, metronidazol e sulfato de 

amicacina, foram um fator de risco para o desenvolvimento de complicações intravenosas. 

Neste o alto pH dos medicamentos foi identificado como fator de risco (MILUTINOVIĆ; SI 

MIN; ZEC, 2015). 

A enfermagem exerce um importante papel em relação à prevenção de complicações 

relacionadas à manutenção do AVP. A maioria das complicações podem ser evitadas através 

do adequado planejamento, cuidados na punção e manutenção adequada (TERTULIANO et 

al., 2014; OLIVEIRA, 2016). 

 As complicações mais frequentes relacionadas à TIV, segundo estudos, são: a flebite, 

a tromboflebite, a infecção de corrente sanguínea, o extravasamento, a infiltração, e 

hematomas (ENES et al., 2016). 

A flebite é uma inflamação da veia, que pode ocorrer por uma série de fatores que 

incluem: tipo de material, irritação química de aditivos, drogas administradas via intravenosa 

e posição anatômica da cânula. A desidratação pode contribuir para o desenvolvimento desta 

complicação devido ao aumento da viscosidade do sangue (OLIVEIRA, 2016). 

A tromboflebite refere-se à associação da inflamação da veia a um coágulo, e 

caracteriza-se por dor, rubor, calor e edema ao longo da veia, ocorrendo assim desconforto, 
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diminuição do fluxo da solução administrada, febre, mal-estar e leucocitose (SMELTZER et 

al., 2014).  

A tromboflebite pode levar a lesões permanentes das veias. A dor e desconforto nos 

casos de tomboflebite é maior do que nas ocorrências de flebite, podendo ocorrer febre, 

edema ou estase venosa na extremidade. Nos dois casos, indica-se a remoção imediata do 

cateter (OLIVEIRA, 2016; POTTER; PERRY, 2013). 

As infecções relacionadas a dispositivos são complicações preocupantes, visto que 

aumentam o tempo de internação gerando maior angústia ao participante e família, além de 

aumentar custos hospitalares (ABDUL-HAK; BARROS, 2014). 

A infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) correlaciona-se diretamente à 

assistência à saúde. Estima-se que cerca de 60% das bacteremia nosocomiais sejam associadas 

a um dispositivo intravascular. A IPCS pode gerar consequências graves como Bacteremia ou 

Sepse. Já a infecção relacionada ao cateter (IRC) trata-se de uma infecção que ocorre no sítio 

de inserção do cateter, sem haver repercussões sistêmicas (EBSERH, 2016a).  

A infiltração caracterizada pela administração acidental de solução em tecido 

adjacente da pele, ocorre devido ao deslocamento da cânula, caracterizando-se por edema ao 

redor do local de inserção, extravasamento de líquido, desconforto e resfriamento do local. 

Nos casos em que a solução é irritativa pode ocorrer o esfacelo do tecido (SMELTZER et al., 

2014). 

As infiltrações com maior potencial de ocasionar lesões segundo Oliveira (2016) são 

vasopressoras (noradrenalina, adrenalina e dopamina), soluções concentradas de potássio ou 

cálcio, bicabornato e quimioterápicos. Substâncias ácidas ou alcalinas (Ph >9 ou <5) 

geralmente provocam irritação e desconforto. pacientes sedados, sonolentos, com problemas 

neurológicos ou impossibilitados de notificar sinais de infiltração apresentam maior risco de 

extravasamento grave. 

O hematoma ocasionado na PVP pode ocorrer por laceração do vaso, perfuração da 

parede contralateral, cateter muito calibroso, extravasamento de sangue após a retirada do 

cateter ou por garroteamento inadequado (OLIVEIRA, 2016). 

Os sinais de hematoma incluem a esquimose, o edema no local e o extravasamento de 

sangue da inserção. O tratamento inclui remover a agulha ou cânula e aplicar pressão leve 

com um curativo estéril e seco; elevar o membro; avaliar membro para verificar disfunção 

circulatória, neurológica ou motora (SMELTZER et al., 2014). 
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De acordo com o mesmo autor, o hematoma pode ser evitado por meio da técnica 

cuidadosa. Podendo assim esta complicação ser mais uma foram para avaliação da habilidade 

dos profissionais que realizam a técnica. 

A utilização da ultrassonografia para inserção do CIV, segundo estudos, é uma forma 

de prevenir complicações e proporcionar assistência de qualidade, visto que, este 

procedimento reduz as chances de trauma, além de reduzir o número de tentativas 

(HEINRICHS et al., 2013). Este tipo de tecnologia empregado à prática possibilitaria maior 

segurança ao participante e conforto durante a internação. 

Em revisão sistemática realizada entre os anos de 2009 a 2015, em que foram 

incluídas publicações em Português, Inglês e Espanhol, e ensaios clínicos foram analisados, 

identificaram-se dezesseis publicações com alto nível de evidência, em que se foi reforçada a 

eficácia do ultrassom para venosa periférica, havendo diminuição do número de tentativas de 

punção.   

No estudo supracitado, a taxa de sucesso com o uso de ultrassom variou de 70% a 

99%, sendo concluído que há necessidade de investimento na realização deste procedimento, 

havendoa necessidade de evidências e comprometimento com ações voltadas a utilização 

desta tecnologia, assim possibilitando a capacitação do operador da tecnologia (DANSK et 

al., 2016b). 

A utilização desta tecnologia é privativa do enfermeiro e tem por finalidade melhorar a 

técnica de punção periférica ou central, aprimorando a assistência de enfermagem 

promovendo satisfação do participante e família diminuindo ao mínimo ausência de danos 

(COREN, 2009). 

Ainda que este tipo de tecnologia não seja uma realidade no serviço de saúde, o 

avanço em tecnologias envolvendo procedimentos ocorre com o passar dos anos. Basta 

comparar a atual a composição do cateter, que anteriormente era composto com auxílio de 

penas e bexigas. O conhecimento de tecnologias assistências possibilita que o profissional 

esteja atualizado em relação ao aprimoramento de técnicas.  

A avaliação do cateter deve ocorrer diariamente. A remoção é indicada quando não 

houver mais medicamentos prescritos ou o mesmo não ter sido utilizado nas ultimas 24 horas. 

Também deve ser feita nos casos de suspeita de contaminação, complicação ou mau 

funcionamento (BRASIL, 2017).  

Segundo o mesmo autor, rotineiramente o cateter periférico não deve ser trocado em 

período inferior a 96 horas. A decisão de estender a frequência de troca dependerá da 
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instituição, que deve seguir princípios para o desenvolvimento de condutas como: avaliação 

rotineira das condições do cliente, sítio de inserção, integridade da pele e vaso, integridade e 

permeabilidade do dispositivo e integridade do curativo. 

Como descrito acima, o período de troca do acesso deve ser decidido com a instituição 

no intuito de atender boas práticas assistenciais. Deste modo, o manual da EBSERH (2016) 

indica que a troca do cateter venoso periférico ocorra no prazo de 72 horas para os cateteres 

periféricos de teflon e 96 horas para cateteres de poliuretano, não devendo haver rotina de 

troca para pacientes de difícil acesso, neonatos e crianças. 

Para remoção segura do cateter, o profissional deve, além de observar sinais de 

complicação no sítio de inserção de cateter, revisar a prescrição para interrupção do acesso, 

explicar ao participante sobre a possibilidade de sensação de queimação na pele quando o 

cateter for removido, colocar gaze estéril sobre o local após remoção, exercer leve pressão por 

2 a 3 minutos e inspecionar a integridade do acesso após sua remoção, além de continuar 

avaliando o local por 48 horas para verificação do surgimento de rubor, edema e sensibilidade 

(POTTER; PERRY, 2009). 

O termo “Indicador em saúde” é conceituado como unidade de medida quantitativa 

que pode ser usada como guia para monitorar e avaliar a qualidade dos cuidados providos ao 

usuário e as atividades dos serviços (KURGANT; TROCHIN; MELLEIRO, 2006). 

Os indicadores devem atender atributos devido sua importância para assistência, 

incluindo: disponibilidade; confiabilidade; simplicidade; abrangência; objetividade; baixo 

custo e utilidade (D’INNOCENZO et al., 2006). 

A identificação de dispositivos utilizados durante a internação de pacientes, incluindo 

acessos, equipo, bolsas coletoras, entre outros, constitui forma efetiva e de fácil 

implementação para o controle do período de permanência, prevenindo complicações. Deste 

modo, necessita-se que esta prática receba valorização nos serviços de saúde. 

As complicações relacionadas à TIV, são geralmente subnotificadas, devido a 

ocorrência frequente de erros e subnotificação de eventos. As instituições de saúde encontram 

barreiras para implementar, de maneira abrangente, práticas de segurança do paciente, 

prevenindo incidentes (BEZERRA et al., 2009). 

Neste contexto, o presente estudo também demonstra evidências relativas à qualidade 

assistencial, conteúdo demonstrativo da necessidade de novas pesquisas voltadas ao tema, 

considerando seu impacto nas práticas assistenciais. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Investigar a operacionalização da prática das venopunções periféricas em participantes 

adultos em um hospital de ensino público. 

 

3.3 Objetivos específicos 

 

● Caracterizar o perfil demográfico e clínico dos participantes; 

● Identificar as principais complicações de acordo com as variáveis: instalação, 

manutenção e retirada do acesso venoso periférico; 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

Estudo quantitativo, prospectivo, descritivo analítico. 

 

4.2 População de estudo 

 

A população alvo da presente pesquisa foi constituída por participantes internados nas 

unidades citadas (Pronto Atendimento Médico Área Amarela, Verde e Vermelha e Clínica 

Médica) de ambos os sexos, com um ou mais inserções de CIP. A amostra será referente a 

dados primários e secundários de 75 participantes.  

Segundo Werneck; (Almeida, 2009) a população de estudo é definida como um grupo 

de indivíduos dos quais são obtidos dados para elaboração de um estudo.  

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

● Participantes maiores de 18 anos; 

● Acesso venoso periférico instalado na instituição; 

● Acesso venoso mantido por até 96 horas, com ou sem presença de 

complicações; 

● Concordância em participar da pesquisa. 

 

4.4 Critérios de exclusão 

 

● Participantes menores de 18 anos; 

● Pessoas sedadas; 

● Participantes com punção realizada em outras unidades. 
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4.5 Local e período do estudo 

 

 

A coleta de dados foi realizada entre os dias 16 de julho a 05 de outubro de 2018. A 

instituição escolhida para a realização da pesquisa é o Hospital Universitário Maria Aparecida 

Pedrossian (HUMAP), um hospital de ensino público localizado na cidade de Campo 

Grande/MS. 

O HUMAP foi construído na década de 70 com objetivo ser um núcleo de ensino 

voltado à formação de profissionais da área da saúde. Atualmente, o HUMAP se tornou 

referência estadual em doenças infecto-contagiosas, procedimentos de alta complexidade, 

gestação de alto risco, urologia, tratamento com tomografia e litotripsia, realizando 

atendimentos ligados ao Sistema Único de Saúde (SUS) (HUMAP, 2017). 

O hospital é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) e conta com 271 leitos, realizando anualmente, cerca de 100 mil atendimentos, 

300 mil exames laboratoriais e cinco mil cirurgias. As unidades selecionadas para o estudo 

são de pronto atendimento médico (PAM), área amarela com 08 leitos, verde com 12 leitos, 

vermelha com 06 leitos e clínica médica com 30 leitos (HUMAP, 2017).  

A escolha destas unidades foi motivada pela maior possibilidade de encontrar 

pacientes em uso de CIP, já que em outros setores para adultos, usualmente os pacientes 

fazem uso de cateteres com inserção central. 

Os pacientes foram acompanhados em outras unidades quando transferidos durante a 

coleta de dados (Clinica Cirúrgica I e II, Enfermaria da DIP). 

A coleta foi realizada no período de julho a outubro de 2018. 

 

4.6 Coleta de dados e Instrumento 

 

Os participantes foram acompanhados desde o início da punção venosa periférica até o 

momento do término da terapia intravenosa, durante 4 dias, por meio de observação. Durante 

as punções foram realizados registros fotográficos de acesso nos casos eleitos (ANEXO 1), 

sendo o instrumento preenchido conforme a evolução.  

Durante o levantamento, utilizou-se um instrumento (APÊNDICE A) para coleta de 

dados. O instrumento foi elaborado pela pesquisadora para análise das variáveis, construído 
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com base em outros estudos voltados às complicações em venopunção (ENES et al., 2016; 

DANSKI et al., 2015; TERTULIANO et al., 2014).  

Para a visualização do manuseio do CIP, foi realizada observação de técnica da 

administração de medicamentos. Coletaram-se dados de fontes provenientes de informações 

prestadas pelos participantes através da aplicação do formulário elaborado pela autora e dados 

secundários de prontuários, onde foram coletados os seguintes dados: diagnóstico, 

comorbidades, tempo de internação, tipo de fluídos administrados (Soluções, Fármacos, 

hemocomponentes e fármacos), antibióticos, corticoides e vasodilatadores. 

Para descrição de flebite e infiltração, aplicado nos casos suspeitos dessas 

complicaçãos, foi utilizado o instrumento de escalas propostas pela Infusion Nurses Society 

(INS, 2006; INS, 2016): 

 

Quadro 2: Escala de flebite 

Grau Sintomas de flebite 

0 -Sem sintomas. 

1 -Eritema com ou sem dor no local. 

2 -Dor no local de acesso com eritema e / ou edema. 

3 -Dor no sítio de punção com eritema; 

-Endurecimento; e  

-Formação cordão venoso palpável. 

4 -Dor no sítio de punção com eritema; 

-Formação cordão palpável > 1 polegada de comprimento com drenagem purulenta. 

Fonte: INS (2016). 

 

Quadro 3: Escala de infiltração 

Escala de infiltração 

Grau Critérios clínicos 

0 -Sem sintomas.  

(Continua) 
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1 -Pele pálida;  

-Edema < 1 polegada em qualquer direção; 

-Pele fria ao toque; 

-Com ou sem dor. 

2 -Pele pálida; 

-Edema de 1-6 polegadas em qualquer direção; 

-Pele fria ao toque; 

-Com ou sem dor. 

3 -Pele pálida e translúcida; 

-Edema grande, >6 polegadas em qualquer direção; 

-Pele fria ao toque; 

-Dor suave à moderada; 

-Com ou sem dormência. 

4 -Pele pálida e translúcida; 

-Pele lisa; 

-Visível extravasamento; 

-Edema >6 polegadas em qualquer direção (formação de fóvea); 

-Dano circulatório; 

-Dor moderada a severa. 

Fonte: INS (2006). 

 

4.7 Aspectos Éticos  

 

A pesquisa foi submetida à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em atendimento à Resolução n.466/2012 e 

aprovado em 06 de junho de 2018 (Número do Parecer: 2.695.661, CAAE 

85215517.0.0000.0021) (ANEXO 4). 

O estudo seguiu a sistemática da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP). A GEP do 

HUMAP, é responsável pelo planejamento e pela execução das atividades de apoio ao ensino, 

à pesquisa e à extensão. O setor de pesquisa e inovação tecnológica prevê a sistematização e a 
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implementação da pesquisa experimental, pré-clínica e clínica no âmbito do HUMAP 

(EBSERH, 2018). Este estudo foi analisado pela GEP e publicado no parecer 047/2018 

(ANEXO 3) o qual dispõe os projetos de pesquisa realizados no 2° trimestre de 2018.  

Os participantes convidados ao estudo foram informados da natureza da pesquisa, seus 

objetivos, métodos, benefícios previstos e potenciais riscos, respeitando singularidades e 

sendo desenvolvida com indivíduos com plena autonomia, garantindo o anonimato e sigilo de 

informações. Após os esclarecimentos, assinaram o TCLE (APÊNDICE B). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento no qual é explicitado 

ao participante, todas as informações necessárias acerca do procedimento de pesquisa, de 

forma escrita em linguagem clara, objetiva e de fácil entendimento, visando seu 

consentimento e esclarecimento (BRASIL, 2012). O Termo de Uso de Dados de Prontuários 

também foi assinado pelos pesquisadores, sendo devidamente incluído na pesquisa. 

O estudo foi realizado respeitando os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres 

humanos conforme resolução n. 466/2012, reconhecendo as vulnerabilidades do participante, 

assegurando sua vontade ou não de contribuir com a pesquisa. O Sistema CEP/CONEP seria 

acionado no caso de fatos relevantes que alterassem o curso normal do estudo, e sobre 

qualquer risco ou dano significativo aos participantes da pesquisa, sendo avaliada a 

necessidade de adequar ou suspender o estudo, e oferecendo assistência imediata aos 

participantes em caso de complicações e danos. 

 

4.8 Riscos e benefícios  

 

Toda pesquisa envolvendo seres humanos deve ser realizada oferecendo proteção aos 

participantes. A análise de risco é imprescindível, sendo analisadas as possibilidades de danos 

imediatos ou posteriores. As demonstrações dos benefícios devem ser descritas e a pesquisa 

desenvolvida. Os tópicos anteriores são justificados pelo item V em relação aos riscos e 

benefícios de acordo com a resolução n.466/2012 sendo estas: 

a) O risco se justifique pelo benefício esperado; e b) no caso de 

pesquisas experimentais da área da saúde, o benefício seja maior, ou, no 

mínimo, igual às alternativas já estabelecidas para a prevenção, o 

diagnóstico e o tratamento. V.2-São admissíveis pesquisas cujos benefícios a 

seus participantes forem exclusivamente indiretos, desde que consideradas as 

dimensões física, psíquica, moral, intelectual, social, cultural ou espiritual 

desses. V.3 - O pesquisador responsável, ao perceber qualquer risco ou dano 

significativos ao participante da pesquisa, previstos, ou não, no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, deve comunicar o fato, imediatamente, 
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ao Sistema CEP/CONEP, e avaliar, em caráter emergencial, a necessidade de 

adequar ou suspender o estudo. V.4-Nas pesquisas na área da saúde, tão logo 

constatada a superioridade significativa de uma intervenção sobre outra(s) 

comparativa(s), o pesquisador deverá avaliar a necessidade de adequar ou 

suspender o estudo em curso, visando oferecer a todos os benefícios do 

melhor regime. V.5-O Sistema CEP/CONEP deverá ser informado de todos 

os fatos relevantes que alterem o curso normal dos estudos por ele aprovados 

e, especificamente, nas pesquisas na área da saúde, dos efeitos adversos e da 

superioridade significativa de uma intervenção sobre outra ou outras 

comparativas. V.6- O pesquisador, o patrocinador e as instituições e/ou 

organizações envolvidas nas diferentes fases da pesquisa devem 

proporcionar assistência imediata, nos termos do item II.3, bem como 

responsabilizarem-se pela assistência integral aos participantes da pesquisa 

no que se refere às complicações e danos decorrentes da pesquisa. V.7-Os 

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano 

resultante de sua participação na pesquisa, previsto ou não no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, têm direito à indenização, por parte do 

pesquisador, do patrocinador e das instituições envolvidas nas diferentes 

fases da pesquisa (BRASIL, 2012) 

 

 

Considerando o disposto nessa resolução, este estudo garantiu aos participantes a 

manutenção da integridade individual e assistência imediata em caso de o mesmo sentir-se 

prejudicado. 

Quanto à integridade psicoemocional e física, sentindo-se o participante lesado em 

decorrência deste estudo, os pesquisadores procederam conforme o item II.3 e V.7 da 

resolução n.466 de 2012. O item II.3 da resolução 466 estabelece: 

II.3 - assistência ao participante da pesquisa: 

II.3.1 - assistência imediata: é aquela emergencial e sem ônus de qualquer 

espécie ao participante da pesquisa, em situações em que este dela necessite; 

e 

II.3.2 - assistência integral: é aquela prestada para atender complicações e 

danos decorrentes, direta ou indiretamente, da pesquisa (BRASIL, 2012). 

 

Em relação a aspectos biológicos, este estudo não cometeu nenhum procedimento 

invasivo como punção venosa feita pelo pesquisador, curativos, administração de 

medicamentos ou intervenções de ordem biológica que coloque em risco a integridade física 

do participante.  

Além dos riscos citados, foi possível ocorrer durante a coleta de dados: cansaço ou 

aborrecimento do pesquisador, constrangimento ao coletar dados, desconforto aos 

profissionais do setor e risco de quebra de sigilo, sendo analisada a possibilidade de 

suspensão da coleta de dados. 
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Este estudo não gerou benefícios individuais, porém com os resultados do mesmo, 

espera-se que a prática da punção venosa seja realizada com embasamento em evidências 

atualizadas, aprimorando a prática dos profissionais na atenção aos participantes e a 

construção do conhecimento científico. 

 

5. ANÁLISE DE DADOS 

 

Os resultados foram analisados por estatística descritiva e seus resultados apresentados 

por meio de tabelas. 
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6. RESULTADOS  

 

Foi possível caracterizar os 75 participantes, quanto ao sexo, faixa etária, raça/etnia 

autodeclarada, ocupação e hábitos de vida (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características sociodemográficas dos participantes submetidos à terapia 

intravenosa periférica Clínica Médica, PAM área Amarela, Verde e Vermelha (Campo 

Grande, 2018). 

Variáveis  n  % 

Sexo   

Masculino 48 64,0 

Feminino 27 36,0 

Faixa etária    

18 a 24 anos 3 4,0 

25 a 44 anos 22 29,3 

45 a 59 anos 21 28,0 

60 a 87 anos 29 38,7 

Raça/Etnia Autodeclarada    

Branca 36 48,0 

Parda 24 32,0 

Preta 7 9,4 

Amarela 6 8,0 

Indígena 2 2,6 

Ocupação   

Aposentados 25 32,3 

Construção Civil 8 10,6 

Do lar 5 6,6 

Serviços domésticos 5 6,6 

Serviços rurais 4   6,6 

Vendedor 4 5,3 

Autônomo 3 4,0 

Pensionistas 3 4,0 

Outros 18 24,0 

Hábitos de vida    

Atividades físicas 10 13,3 

Tabagista 10 13,3 

Etilista e tabagista 6 8,0 

Etilista 3 4,0 

Nenhum dos itens questionados 46 61,4 

 

A amostra do estudo foi composta por 75 participantes, sendo 27 mulheres (36%) e 48 

homens (64%). 

Em relação à idade, a amostra foi constituída por participantes entre 18 a 87 anos. 

Utilizou-se a classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), sendo 
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consideradas jovens, pessoas de 18 a 24 anos - 3 (4%), adulto jovem, de 25 a 44 anos - 22 

(29,3%), adultos, de 45 a 59 anos - 21 (28%) e idosos, pessoas de 60 a 87 anos - 29 (38,7%.). 

A maior parte dos participantes autodeclararam-se brancos 36 (48%), destes, a maior 

parte foi de aposentados 25 (32,3%). 

Quando questionados em relação ao uso de cigarro, bebidas alcoólicas e práticas de 

exercícios físicos, 3 (4%) relataram ser etilistas, 10 (13,3%) tabagistas, 6 (8%) etilistas e 

tabagistas e 10 (13,3%) declararam praticar algum tipo de exercício físico.  

Durante a coleta de dados alguns relataram anteriormente serem usuários de cigarro e 

bebidas alcoólicas, no entanto, atualmente se encontram em desuso dessas substâncias, sendo 

considerada na pesquisa apenas a situação atual.  

 

Tabela 2 –Morbidades e histórico familiar de doenças participantes da Clinica Médica, PAM 

área Amarela, Verde e Vermelha (Campo Grande, 2018). 

Variáveis  N % 

Morbidades    

Hipertensão Arterial Sistêmica 33 44,0 

Diabetes Mellitus 17 22.6 

Nenhuma morbidade referida 22 29,3 

Insuficiência Renal 3 4,0 

Histórico familiar de doenças   

Diabetes Mellitus 24 32,1 

Hipertensão Arterial Sistêmica 23 30,7 

Relataram não haver doenças na família 14 18,7 

Câncer 8 10,7 

Alzheimer 2 2,6 

Insuficiência Renal Crônica 2 2,6 

Não souberam informar 2 2,6 

 

A maior parte dos participantes do estudo, relatou possuir Hipertensão Arterial 

Sistêmica 33 (44%), em seguida participantes com Diabetes Mellitus 24 (22,6%). Em relação 

ao histórico familiar de doenças, a maioria dos participantes referiu possuir familiares com 

Diabetes 24 (32,1%) e Hipertensão Arterial Sistêmica 23 (30,7%). 

 

Tabela 3 – Características das internações: Setor de internação, tempo de internação e tipo de 

internação da Clinica Médica, PAM área Amarela, Verde e Vermelha (Campo Grande, 2018). 

Variáveis  N % 

Setor de internação    

PAM Área Verde 39 50,8 

PAM Área Amarelo 19 25,3 

Clínica Médica 13 17,3 

PAM Área Vermelho 4 6,6 

Tempo de internação   
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0 a 5 dias 38 50,8 

5 a 10 dias 23 30,6 

10 a 15 dias 9   12,0 

15 dias ou mais 5 6,6 

Tipo de internação   

Urgência 59 78,6 

Eletiva 10 13,4 

Emergência 6 8,0 

 

Os setores escolhidos para realização do estudo foram: clínica médica, pronto 

atendimento médico áreas Amarela, Verde e Vermelha. Estas unidades foram escolhidas por 

sua maior quantidade de participantes contendo acesso venoso periférico em relação a outras 

unidades. 

Na composição da amostra, 39 (50,8%) participantes estavam internados no PAM área 

verde, devendo-se este número a grande rotatividade dos participantes na unidade, e em sua 

maioria, possuírem acesso venoso periférico.  

Somente 4 participantes (5%) foram internados no PAM área vermelha, visto que, 

nesta unidade a maioria dos participantes possuíam acesso venoso central, ou atendiam aos 

critérios de exclusão da pesquisa. 

Em relação ao tempo de internação, a maioria dos participantes do estudo estavam 

internados até o momento da coleta, em média entre 0 a 10 dias, sendo 61 pessoas (83%), 

associado ao fato de a maior parte da amostra ser constituída por participante do PAM área 

verde. 

O tipo de internação da maior parte dos participantes do estudo foi classificada como 

situações de urgência, 59 (78,6%), relacionando-se aos diagnósticos apresentados a seguir. 

 

Tabela 4 – Características das internações: especialidades e diagnósticos dos participantes do 

estudo unidades Clinica Médica, PAM área Amarela, verde e vermelha (Campo Grande, 

2018). 

Variáveis n % 

Especialidades    

Cardiologia 16 21,7 

Cirurgia Geral 11 14,6 

Clínico Geral 10 13,3 

Buco Maxilo 4 5,3 

Pneumologia 4 5,3 

Gastroenterologia 3 4,0 

Hematologia 3 4,0 

Infectologia 3 4,0 

Ortopedia 3 4,0 

(Continua) 
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Neurologia 2 2,6 

Reumatologia 2 2,6 

Vascular 2 2,6 

Outras 12 16,0 

Diagnósticos   

 Insuficiência Cardíaca  8 10,6 

Fraturas 7 9,3 

Apendicite 6 8,0 

Doença Pulmonar Obstrutiva 

Crônica 

6 8,0 

Infarto Agudo do Miocárdio 6 8,0 

Diarreia aguda 5 6,6 

Colecistite 4 5,3 

Abdome Agudo 3 4,0 

Anemia 3 4,0 

Doença Renal Hipertensiva 3 4,0 

Insuficiência Renal Crônica  3 4,0 

Outros 21 28,2 

 

 A maior parte dos participantes do estudo, segundo o apresentado na tabela acima 

(tabela 4), são participantes internados pela especialidade cardiológica 16 (21,7%), sendo os 

diagnósticos mais presentes no estudo, a Insuficiência Cardíaca 8 (10,6%) e Infarto Agudo do 

Miocárdio 6 (8%), seguido de participante com fraturas 7 (9,3%), internados pela ortopedia 3 

(4%) e Buco maxilo 4 (5%). 

Os participantes da cirurgia geral compuseram 11 (15%) do total da amostra, sendo 

estes participantes internados geralmente devido à Apendicite 6 (8%) ou Colecistite 4 (5,3%). 

 

Tabela 5 – Período de inserção do cateter e presença de outro acesso em concomitância às 

unidades Clínica Médica, PAM área Amarela, verde e vermelha (Campo Grande, 2018). 

Variáveis  N % 

Período de inserção    

Matutino 55 73,4 

Vespertino 12 16,0 

Noturno 5 6,6 

Madrugada 3 4,0 

Uso concomitante de acesso   

Não 73 97,4 

Sim 21 2,6 
1Cateter de hemodiálise 

A maioria dos acessos foram instalados no período matutino 55 (73,4%). Apenas 2 

(3%) dos participantes possuíam outro tipo de acesso além do intravenoso periférico, sendo 

esse nos dois casos o cateter de hemodiálise. 
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Tabela 6 – Localização do acesso em relação ao membro e a veia, unidades Clinica Médica, 

PAM área Amarela, verde e vermelha (Campo Grande, 2018). 

Variáveis  N % 

Localização anatômica em relação ao membro   

Membro superior direito (MSD) 42 56,0 

Membro superior esquerdo (MSE) 33 44,0 

Localização anatômica em relação à veia   

Veias radiais 21 28,2 

Veia intermédia do cotovelo (Fossa cubital) 17 22,6 

Rede venosa dorsal 16 21,3 

Veia intermédia do antebraço 7 9,3 

Veia Cefálica do antebraço 7 9,3 

Veia basílica do antebraço 6 8,0 

Veia basílica do braço 1 1,3 

 

 

Sobre a localização do acesso em relação ao membro, a maioria foi instalado no MSD 

42 (56%). Em relação à veia de inserção do cateter, houve predominância entre as veias 

radiais 21 (28,2%), veia intermédia do cotovelo 17 (22,6%) e rede venosa dorsal 16 (21,3%). 

 

Tabela 7 – Inserção, manuseio e duração do cateter nas unidades Clínica Médica, PAM área 

Amarela, Verde e Vermelha (Campo Grande, 2018). 

Variáveis N % 

Higiene das mãos antes do procedimento   

Sim 68 90,6 

Não 7 9,4 

Uso de luvas    

Sim  68 90,6 

Não 7 9,4 

Técnica correta da técnica antisséptica da 

pele para inserção (álcool 70%) 

  

Sim 53 70,7 

Não 22 29,3 

Técnica correta da técnica asséptica 

durante administração de medicamentos 

(álcool 70%) 

  

Não 65 86,6 

Sim 10 13,4 

Número de tentativas    

1 vez 63 84,1 

2 vezes 6 8,0 

3 vezes 4 5,3 

>3 vezes 2 2,6 

Salinização adequada via (sangue em via 

de acesso) 

  

Sim 52 69,4 

(Continua) 
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Não 23 30,6 

Troca de curativo    

Não 66 88,0 

Sim 09 12,0 

Material utilizado no curativo   

Esparadrapo 74 98,7 

Fita cirúrgica 1 1,3 

Identificação do acesso   

Sim 57 76,0 

Não 18 24,0 

Identificação do equipo   

Não 67 89,4 

Sim 08 14,6 

Duração do acesso    

1 dia (24 horas) 19 24,9 

2 dias (48 horas) 17 22,6 

3 dias (72 horas) 16 21,3 

4 dias (96 horas) 8 10,6 

>4 dias  15 20,0 

 

Quanto à assistência do profissional de enfermagem em relação à higienização das 

mãos, verificou-se grande adesão em relação ao emprego da prática, sendo realizada em 68 

(90,6%) dos casos.  

Sobre o uso de luvas, 68 (90%) dos profissionais utilizaram para realizar o 

procedimento, segundo relato dos participantes e visualização durante a técnica. 

Em relação ao emprego correto da técnica antisséptica para inserção do acesso, 22 

(29,3%) dos profissionais não realizaram de modo adequado, havendo erros em relação ao 

movimento adequado durante antissepsia da pele ou toque da região da pele após antissepsia.  

Quanto à técnica asséptica realizada para administração de medicamentos incluindo 

assepsia da conexão do equipo, observou-se que poucos profissionais realizam antes da 

administração de soluções, sendo esta observada em um dos momentos de coleta de dados em 

apenas 10 (13,4%) participantes do estudo. 

A solução utilizada no hospital para antissepsia da pele e assepsia dos dispositivos é o 

álcool 70%, atendendo a recomendações (BRASIL, 2017; EBSERH, 2016). 

A maioria dos profissionais, segundo o identificado, possuem habilidades para o 

emprego da técnica do cateter, havendo apenas 1 tentativa de inserção por participante em 63 

(84,1%) dos casos no estudo. 

A salinização inadequada dos acessos identificada por meio de sangue em vias, foi 

verificada em 23 (30,6%) dos casos da amostra. 
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Quanto à troca de curativo, apenas 9 (12%) da amostra do estudo tiveram curativo 

trocado durante os dias de permanência do cateter. 

Em relação identificação do acesso venoso contendo, no mínimo, a data, o n° do 

cateter e o autor, foi realizada corretamente em 57 (76%) dos casos.  Sobre a identificação do 

equipo, apenas 8 (11%) possuíam identificação. 

Não houve considerável discordância entre o tempo de permanência dos cateteres, 

sendo que em 19 (24,9%) dos casos permaneceram por um dia, em 17 (22,6%) dois dias, em 

16 (21,3%) três dias, em 8 (10,6%) quatro dias e em 20% dos casos houve tempo de 

permanência com acesso durante mais de 4 dias. 

 

Tabela 8 – Motivo de retirada do cateter nas unidades Clínica Médica, PAM área Amarela, 

verde e vermelha (Campo Grande, 2018). 

Motivo da retirada do cateter  N % 

Mantiveram por mais de 4 dias   15 20,0 

Infiltração Grau 1 9 12,0 

 Grau 2 2 2,6 

 Grau 3 0 0,0 

 Grau 4 0 0,0 

Relato de dor  9 12,0 

Extravasamento  2 2,6 

Flebite  Grau 1 2 2,6 

 Grau 2 7 9,3 

 Grau 3 0 0,0 

 Grau 4 0 0,0 

Ineficácia do curativo  6 8,0 

Obstrução  6 8,0 

Alta   7 9,3 

Transferência de unidade (tração)  4 5,3 

Troca de curativo  4 5,3 

Hematoma  4 5,3 

 

Em relação ao motivo de retirada do acesso, a complicação mais presente identificada 

no estudo foi infiltração de grau 1, 9 (12%), juntamente a relato de dor 9 (12%), referida pelos 

participantes, sendo em alguns casos devido a complicações.  

Em seguida, os casos de retirada do acesso por motivo de alta em 7 (9,3%) dos 

participantes, e Flebite grau 2 em 7 (9,3%). 

A ineficácia do curativo foi identificada em 6 (8%) dos participantes, relacionada a 

não adesão adequada do curativo a pele, contato com a água do chuveiro durante o banho ou 
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uso de fita cirúrgica para o curativo, a qual não é eficiente para tal finalidade. A complicação 

de obstrução do acesso foi identificada em 6 (8%) casos da amostra.  

 

Tabela 9 - Participantes em hemoterapia, método de infusão, dispositivo utilizado no acesso e 

calibre do dispositivo, unidades Clínica Médica, PAM área Amarela, verde e vermelha 

(Campo Grande, 2018). 

Variáveis  n % 

Hemoterapia 3 4,0 

Método de infusão   

Gravitacional 37 49,3 

Intermitente, Bolus e gravitacional 30 40,0 

Bomba de infusão 8 10,6 

Dispositivo utilizado no acesso   

Dânula 71 94,6 

Polifix 4 5,3 

Calibre do dispositivo   

18G 07 9,4 

20G 48 64,0 

22G 20 26,6 

 

Participantes em hemoterapia constituíram 3 (4%) casos da amostra. Em relação ao 

método de infusão das soluções, 37 (49%) das soluções foram administradas por meio do 

método gravitacional, 71 (95%) dos participantes estavam em uso de dânula “torneirinha”, e 

somente 4 (5%) estava em uso do dispositivo polifix. 

Houve predominância no uso do calibre 20 gauge dos cateteres em 48 (64%) 

participantes pertencentes à amostra do estudo. 

 

Tabela 10 –Soluções administradas, unidades Clínica Médica, PAM área Amarela, Verde e 

Vermelha (HUMAP, 2018). 

Variáveis  N % 

Corticóides   

Prednisona 2 3,0 

Hidrocortisona 1 1,0 

Metilpredisolona 1 1,0 

Participantes em uso de 

antibioticoterapia 14 18,6 

Antibióticos    

Metronidazol 3 4,0 

Clindamicina 2 3,0 

Ciprofloxacino 2 3,0 

Piperaciclina 2 3,0 

(Continua) 
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Cefalotina 1 1,0 

Meropenem 1 1,0 

Penincilina 1 1,0 

Tazocin 1 1,0 

Teicoplamina 1 1,0 

       Vasodilatadores   

Nitroprussiato de sódio 1 1,0 

Noradrenalina 1 1,0 

Tridil 1 1,0 

Nitroglicerina 1 1,0 

 

Apenas 5 (7%) dos participantes estavam em uso de corticoides, sendo estes 

Prednisona 2 (3%), Hidrocortisona 1 (1%), Metilpredisolona e Nitoglicerina. Em relação à 

antibioticoterapia, 14 (18,6%) participantes estavam em uso, sendo o antibiótico mais 

utilizado, o Metronidazol (4%).  

Os participante em uso de medicação vasodilatadora não fizeram parte em número 

expressivo da pesquisa. Apenas 4 (5,3%) da estavam em uso destas soluções, sendo estes 

Nitroprussiato de sódio 1 (1,0%), Noradrenalina 1 (1,0%), Tridil 1 (1,0%) e Nitroglicerina 1 

(1,0%). 
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7. DISCUSSÃO 

 

 

O estudo verificou que as complicações ou motivos mais frequentes de retirada do 

acesso foram: a infiltração grau I, 9 (12%), juntamente ao relato de dor 9 (12%) referida pelos 

participantes, em seguida, a retirada do acesso por motivo de alta em 7 (9%), e Flebite grau II 

em 7 (9,3%) dos participantes. 

A amostra é composta em maior parte por pessoas idosas. Segundo estudos, essa 

população possui maior fragilidade capilar e túnica íntima dos vasos com maior possibilidade 

de sofrer processos inflamatórios. Também possuem, maior número de comorbidades, o que 

pode alterar a rede vascular, além de prolongar o tempo de internação, resultando em maiores 

riscos do desenvolvimento de complicações relacionadas à TIV (MILUTINOVIĆ; SIMIN; 

ZEC, 2015). 

Nesta faixa etária, ocorre atrofia dos vasos com redução de aproximadamente 20% da 

espessura. A diminuição do leito vascular nos idosos provoca fragilidade dos vasos 

sanguíneos, facilitando a ocorrência de complicações. Além disto, ocorrem o ressecamento, o 

enrugamento e a perda de elasticidade da pele, fatores que facilitam a ocorrência de lesões 

(FREITAS, 2016). 

No que tange às características clínicas, nos dados coletados houve maior número de 

participantes da especialidade cardiológica (21,7%). Em uma dissertação de mestrado 

realizada no mesmo hospital, defendida no ano de 2013, intitulada “Complicações 

relacionadas à terapia intravenosa periférica em adultos cardiopatas internados”, com amostra 

de 60 participantes, verificou-se que as complicações relacionadas à terapia intravenosa 

periférica afetaram mais da metade 34 (56,6%) dos participantes, sendo as complicações com 

maior ocorrência: a flebite 17 (28%), a infiltração 15 (25%) e a obstrução 14 (23%) (LIMA, 

2013).  

Sobre o perfil, foram apresentados dados semelhantes a outros estudos, incluindo o 

ensaio clínico randomizado realizado em um hospital de ensino no período de 2012 a 2015, 

com objetivo de analisar complicações decorrentes do uso e tipo de cateter venoso periférico 

em adultos. A amostra foi de 169 pacientes, caracterizando-se em sua maioria por: 

aposentados, não tabagistas e não etilistas, e com histórico familiar de Hipertensão Arterial 

Sistêmica, sendo a maioria do sexo masculino (DANSKI et al., 2016a).  
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No estudo supracitado, as complicações de maior ocorrência foram: flebite 31 

(18,34%), seguida por infiltração 20 (11,83%), obstrução 19 (11,24%) e tração 16 (9,47%). 

Em desacordo com o resultado do presente estudo, em que a complicação predominante foi a 

infiltração. 

Outros estudos também apresentaram prevalência de casos de Hipertensão Arterial 

Sistêmica (HAS), como no estudo realizado em uma instituição hospitalar do Vale do Paraíba, 

com o objetivo de identificar a presença ou ausência de flebite em participantes internados. 

Com amostra de 76 pacientes, obteve em seu resultado 19 (25%) casos de HAS. Neste caso, o 

maior número de ocorrências foi de flebite grau I, com 9 participantes (37,5%), em desacordo 

com a classificação de flebite predominante neste estudo (TERTULIANO et al., 2014). 

Neste estudo, a maior parte dos participantes, relatou ou verificou-se por intermédio 

do prontuário possuir Hipertensão Arterial Sistêmica 33 (44%), em seguida participantes com 

Diabetes Mellitus 24 (22,6%). 

No estudo de Furtado (2011), realizado para determinar a incidência de flebite 

relacionada às cânulas periféricas, feito no departamento de cirurgia geral com 400 leitos, 

verificou-se a situação de 171 participantes e 286 cânulas periféricas. Destes, 36 (21,1%) 

apresentavam Diabetes Mellitus, e a complicação mais presente detectada novamente foi a 

flebite, em 176 (61,5%), sendo a grau 2 detectada em 140 (48,9%) dos acessos, e infiltração 

em 29 (10%) das punções.  

Em relação aos antecedentes familiares, semelhante a este estudo, os resultados do 

estudo de Nobre; Martins (2018), teve o objetivo de identificar a prevalência de flebite na 

venopunção periférica.  O estudo obteve amostras de 58 participantes, 78 acessos e 221 

observações. Em 46 (79,3%) casos, foram referidos antecedentes patológicos, sendo 

frequentes os casos de Hipertensão e Diabetes, reafirmando, como citado anteriormente, a 

presença das morbidades tanto em antecedentes familiares quanto nos participantes dos 

estudos. 

A HAS e a DM são comorbidades que levam à disfunção endotelial. O Diabetes 

ocasiona efeitos sobre o endotélio vascular. As alterações causadas por esta doença 

prejudicam as funções fisiológicas normais dos vasos, além de facilitar a aterosclerose e 

trombose (KAHN et al., 2015). 

Além disso, o Diabetes altera a síntese nas células endoteliais de hormônios vasoativos 

levando a alteração no tônus vascular, hemodinâmica e coagulação (KAHN et al., 2015). 
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Nos pacientes Hipertensos, a presença de endotélio disfuncional é uma das 

características mais citadas desta morbidade, caracterizando-se por liberação alterada de 

fatores relaxantes do endotélio e a liberação intensificada de fatores constritores de origem 

endotelial (KAPLAN; VICTOR, 2015). 

De acordo com o referido, essas comorbidades e a idade avançada dos pacientes 

devem ser consideradas, visto que,  a inserção do acesso venoso periférico provoca lesão da 

pele. Dever-se-ia ser considerado pelo profissional enfermeiro como fator para intensificação 

de cuidados: o tempo de inserção do cateter, o calibre do cateter, a manutenção adequada, 

entre outros cuidados. Como verificado em muitos casos, essa associação é negligenciada 

pelos profissionais, visto a ocorrência de complicações frequentes em pacientes com estas 

características. 

Sobre o tempo de internação, o estudo de Danki et al. (2015) teve por objetivo  estimar 

a incidência de complicações locais associadas ao cateterismo periférico e identificar os 

fatores de risco associados ao desenvolvimento da complicação mais frequentes, com amostra 

de 92 cateteres. Os pacientes que constituíram parte da amostra estavam com tempo de 

internamento médio entre 11,6 e 8,56 dias, semelhante ao do presente estudo, em que a maior 

parte dos pacientes estavam internados entre 0 a 10 dias, 61 (83%), predominantemente entre 

5 a 10 dias (30,6%). Neste, a complicação mais presente foi flebite 35 (36,54%), em seguida 

infiltração 22 (23,08%). 

Relativo ao tempo de permanência do cateter, no estudo de Tertuliano et al. (2014), 

com amostra semelhante a esta pesquisa, 76 participantes, a maioria dos pacientes, 

permaneceu com acesso venoso periférico por tempo inferior a 72 horas. 

Já no estudo de Danski et al. (2016), no grupo experimental, predominou a punção no 

por tempo inferior a 72 horas, enquanto no grupo controle, a permanência foi igual ou 

superior a 72 horas.  

Os dados acima demonstram que as unidades de saúde tem mantido acesso venoso em 

tempo inferior ou igual a 72 horas. De acordo com recomendado pelo manual da ANVISA 

(2017), preconiza-se que o acesso seja mantido por até 96 horas, sendo este período 

ultrapassado ou diminuído de acordo com a instituição, desde que existam princípios para 

admissão de condutas, como: avaliação rotineira das condições do cliente, sítio de inserção, 

integridade da pele e vaso, integridade e permeabilidade do dispositivo e a integridade do 

curativo. 



 
 

43 
 
 

 

O protocolo de prevenção de corrente sanguínea da EBSERH (2016) indica que a 

troca do cateter venoso periférico deve ocorrer no prazo de 72 horas para os cateteres 

periféricos de teflon, e 96 horas para cateteres de poliuretano, não devendo haver rotina de 

troca para participantes de difícil acesso, neonatos e crianças.  

Os cateteres que permaneceram por período inferior a 72 horas (3 dias) constituíram 

52 casos (69,3%) do total da amostra neste estudo. Uma quantidade considerável, porém, não 

predominante de pacientes, permaneceu com o cateter venoso periférico por período maior 

que 96 horas (4 dias), sendo 15 (20%). Este pode ser considerado um indicador em relação a 

qualidade da assistência, além de sugerir novas pesquisas voltadas a estudar as complicações 

de acesso por tempo superior a 96 horas. 

Sobre a localização do acesso em relação ao membro, a maioria foi instalado no MSD 

42 (56%). Em relação à veia de inserção do cateter, houve predomínio entre as veias radiais 

21 (28,2%), veia intermédia do cotovelo 17 (22,6%) e rede venosa dorsal 16 (21,3%). 

O manual da Anvisa (2017) indica que deve-se evitar: a região de flexão, membros 

comprometidos por lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já 

comprometidas (infiltração, flebite, necrose), e áreas com outros procedimentos planejados.  

No estudo de Pasalioglu; Kaya (2014), realizado com um total de 103 participantes e 

439 cateteres, onde neste, a ocorrência de flebite foi identificada em 41,2% dos casos. Sobre 

local de inserção do cateter identificou-se que o antebraço foi o local mais comum de inserção 

263 (59,9%), precisamente, a veia intermédia do cotovelo 41 (9,3%), seguida pelo braço 16 

(3,6%) e pés, sendo 9 (2,1%). O estudo concluiu que a inserção do cateter no antebraço e 

braço, comparado às mãos, aumentou o risco de flebite em 1,53 vezes.  

No estudo de Danski et al., (2016b), com taxa geral de complicações de 55,62%, 

evidenciou-se o MSD com maior predominância no desenvolvimento de complicações no 

grupo experimental, sendo a região do antebraço utilizada em 59 (65,56%), semelhante ao 

presente estudo, neste grupo predominou a permanência do cateter por tempo inferior a 72 

horas. 

Ou seja, estudos demonstram similaridade em relação a localização da maioria dos 

acessos. Ressalta-se que neste, não houve inserção do cateter em regiões constantemente 

contraindicadas pela literatura (feridas abertas, infecções nas extremidades, complicações 

visíveis), excluindo a fossa antecubital dos MMSS. 

Em relação à prática de higiene das mãos realizada antes do procedimento, houve 

adesão em 68 (90%) dos casos. Este dado vai de acordo com o estudo de Melo et al., (2015) 
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em que se verificou uma amostra de 92 profissionais. Dentre estes, 82 (89,1%) profissionais 

realizaram a higiene das mãos antes do procedimento e 85 (92,4%), após fazê-lo. 

No entanto, no estudo de Oliveira et al. (2015), que objetivou avaliar a conformidade 

da realização das práticas de prevenção e controle de infecção de corrente sanguínea com 

amostra de 2064 oportunidades de avaliação de práticas, averiguou-se que a maioria dos 

profissionais não realizou a higiene das mãos em nenhum momento, sendo que em 142 

(63,9%), não realizaram antes ou após a coleta de sangue,  162 (72,9%) não realizaram na 

administração de medicamento e 200 (89,7%) para o procedimento de troca do sistema de 

infusão. 

Concerne mencionar que nesta pesquisa não houve registro em relação a higiene das 

mãos após o procedimento, fazendo-se este um dado importante para composição do trabalho. 

O tema envolve a segurança do paciente internado, sendo esta, é uma prática capaz de garantir 

a qualidade da assistência.  

O protocolo da Anvisa (2013), possui a finalidade  instituir e promover a higiene das 

mãos nos serviços de saúde, com o propósito de prevenir e controlar as infecções, 

proporcionando a segurança do paciente, dos profissionais de saúde e de todos envolvidos nos 

cuidados aos pacientes. 

Sobre o uso de luvas, 68 (91%) dos profissionais as utilizaram para realizar o 

procedimento, segundo relato dos participantes e visualização durante a técnica. Em um 

estudo realizado com o objetivo avaliar o uso de luvas pela equipe em um hospital de pequeno 

porte, foi demonstrada uma alta adesão (98,8%) durante a técnica, corroborando com o 

resultado deste estudo (SANTOS; PASSOS; FIGUIREDO, 2013).  

Em outro estudo realizado em um hospital público, nos setores de emergência, unidade 

de internação e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), identificou-se que o uso de luvas de 

procedimentos para a punção de acordo com questionário aplicado aos profissionais de 

enfermagem foi considerado indispensável por 69 (75%) profissionais, porém, 23 (25%) 

responderam utilizar somente algumas vezes (MELO et al., 2015). 

Incumbe citar que este item além de proporcionar menor risco de contaminação do 

procedimento, é um importante equipamento de proteção individual (EPI), indispensável 

durante a prática diária dos profissionais. Este dado indica que as unidades possuem 

profissionais conscientizados em relação aos riscos que envolvem a dispensa deste item. 
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Em relação à habilidade dos profissionais na realização da técnica, verificada por meio 

da quantidade de tentativas. Na maior parte dos casos para inserção do dispositivo, 63 

(84,1%) das punções foram efetivadas na primeira tentativa. 

Outros estudos também demonstraram resultado semelhante em relação ao número de 

tentativas para realização da punção venosa periférica (DANSKI et al., 2015; JOHANN et al., 

2016). O estudo de Braga et al. (2018), refere em seu resultado, predominância de 1,5 

tentativas por punção em 422 (80,2%) procedimentos realizados em uma amostra de 110 

participantes, com média 5 punções durante o período de internação. 

A complicação hematoma foi identificada em 4 (5,3%) da amostra. No estudo de 

Negri et al. (2012) realizado com 355 crianças, houveram complicações em 35 (10,4%), sendo 

o hematoma apontado em cerca da metade dos participantes em 18 (51,5%). Este ressaltou os 

cuidados em relação ao posicionamento do garrote posicionado mais distante do local de 

inserção do cateter, com intuito de diminuir a complicação. 

Ou seja, esta complicação pode ser utilizada para reafirmar a habilidade presente dos 

profissionais sobre a técnica de punção. 

Quanto a troca de curativos, o estudo revelou que apenas 9 (12%) do total da amostra 

foram realizadas durante o período de internação. Ressalta-se que de acordo com o Protocolo 

de prevenção de infecção de corrente sanguínea (2016), o curativo deve ser trocado 

imediatamente se houver suspeita de contaminação, quando o curativo estiver úmido, solto ou 

sujo. 

Segundo recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (2017), fitas 

adesivas não estéreis, incluindo esparadrapo comum e fitas do tipo microporosa não estéreis, 

como a fita hipoalergênica, não devem ser utilizadas para estabilização ou coberturas de 

cateteres. Situação esta, que não é uma realidade nas unidades onde foram coletados os dados 

deste estudo, visto que, 74 (98,7%) apresentaram curativo com fita do tipo esparadrapo. 

No estudo de Tertuliano et al. (2014), o curativo da punção foi realizado em 31 

(40,8%) com esparadrapo e em 45 (59,2%) com fita hipoalergênica. Neste estudo, os 

curativos com resíduos de sangue foram detectados em 16 (66,7%) casos, entre participantes 

que desenvolveram flebite. 

Dado este, que se difere do estudo de Braga et al. (2018) onde o curativo mais 

utilizado foi a película transparente estéril (88,8%), e a complicação com maior incidência foi 

a infiltração. 



 
 

46 
 
 

 

No estudo de Enes et al. (2016), foram estudados 122 CIP, inseridos em 122 pacientes, 

a fixação do cateter foi realizada com fita hipoalergênica microporosa ou do tipo esparadrapo, 

não foi adotada a realização de curativos estéreis sobre o sítio de inserção da CIP, apesar da 

instituição adotar em seu protocolo a recomendação de técnica totalmente asséptica na 

instalação do cateter. Neste estudo, flebite foi responsável por 38 (31,1%) das complicações, 

sendo as de Grau 1, com maior proporção (65,8%). 

Ou seja, verifica-se a partir das referencias citadas que grande parte das unidades de 

internação não fornece ou utiliza recursos materiais necessários para efetuação do 

procedimento, podendo este fator ser atribuído a uma série de motivos que incluem entre 

estes: falta de planejamento adequado da administração dos setores, alto custo do material 

comparado aos geralmente disponíveis, ou desconhecimento dos profissionais sobre o 

material adequado.  

Este ultimo fator citado sugere a necessidade do aperfeiçoamento de educação 

permanente nos setores. Visto que, a educação permanente se trata de uma estratégia que 

parte do pressuposto da aprendizagem significativa, ou seja, com base em problemas 

enfrentados na realidade, e leva em consideração os conhecimentos e as experiências que as 

pessoas possuem. Assim, a educação permanente possui sentido para o sujeito, processo que 

facilita o implemento de práticas ao cotidiano (BRASIL, 2004). 

Outro agravante “ineficácia do curativo” foi verificado em 6 (8%) dos participantes. 

Esta variável foi um dos motivos relacionados à perda do acesso antes do período de 

recomendação da retirada, uma vulnerabilidade relativa à prática assistencial. 

De acordo com o descrito, o curativo dos acessos influencia no desenvolvimento de 

complicações relacionadas ao acesso venoso periférico quando a manutenção não é realizada 

de modo adequado. 

O profissional de enfermagem possui competência assistencial e conhecimentos 

técnicos científicos para intervir em situações que ofereçam risco ao paciente. Deste modo, 

evidencia-se nas unidades, de acordo com o resultado apresentado, certa omissão em relação 

ao adequado manejo dos curativos, verificando-se por vezes problemas como: curativo solto, 

úmido, com aspecto sujo e sem identificação.  

Participantes em hemoterapia constituíram 3 (4%) casos da amostra, nestes casos a 

recomendações para seleção adequada do acesso venoso, sendo este um fator importante para 

determinar o tempo de transfusão. A utilização de acesso inadequado pode ocasionar a 
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demora da transfusão e perda de hemocomponentes. Os dispositivos de pequeno lúmen 

podem causar hemólise dos eritrócitos (VIZZONI, 2015). 

De acordo com o protocolo da ANVISA, o acesso de maior calibre é recomendado 

para infusão de hemocomponentes. Cateteres de maior calibre levam a maiores riscos do 

desenvolvimento de complicações, enquanto os cateteres com menor calibre diminuem o risco 

de flebite mecânica (ANVISA, 2017). 

Houve predominância no uso do calibre 20 gauge, em 48 (64%) participantes, 

possuindo este 0,812 mm (OLIVEIRA, 2016), considerando-o assim como um dispositivo de 

diâmetro médio. No estudo houve presença de 3 calibres (18G, 20G e 22G). 

De acordo com pesquisa realizado com o objetivo de analisar os fatores de risco 

relacionados às complicações da TIV periférica, foi verificado que o calibre 20 gauge diminui 

o risco de complicações. Com a utilização deste calibre, houve redução do risco de infiltração 

em comparação ao calibre 22 gauge (JOHANN et al., 2016).  

No estudo de Danski et al. (2016), no grupo caso e controle predominou o uso do 

calibre 22 gauge, ambos na região do antebraço, em infusão de eletrólitos, anticoagulantes e 

drogas vesicantes e outras drogas. Assim, os participantes dos dois grupos desenvolveram 

obstrução em quantidade semelhante, sendo 8 (8,89%) grupo experimental e 11 (13,92%) 

grupo controle. 

Em relação ao emprego da antissepsia do sítio de inserção do cateter, nesse estudo 

verificou-se que a desinfecção do local de inserção do cateter foi adequada em 53 (70,7%) dos 

casos, onde a solução utilizada foi o álcool 70%. No estudo de Nobre; Martins (2018), esta 

prática foi realizada na maior parte da amostra 40 (51,3%) com álcool 70%, sendo 

considerada boa adesão da prática, corroborando com este estudo. 

O estudo de Melo et al. (2015), reafirma a boa adesão da prática pelo profissionais, 

visto que neste, 86 (93,5%), sempre realizaram a antissepsia da pele com álcool 70%. 

Assim, nota-se por meio de mais um dado que as unidades onde se procedeu à coleta 

de dados, seguem uma das recomendações para assistência de qualidade em dominância. 

Sobre às soluções administradas, predominaram pacientes com soluções administradas 

pelo método gravitacional 37 (49,3%), minoritariamente, pacientes com bomba de infusão 8 

(10,6%). 

No estudo de Jacinto et al. (2014), o método de infusão dos fármacos e soluções, 

quando gravitacional, em bomba de infusão ou embolos, não apresentou influência na 

ocorrência de flebite. 
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No estudo de Enes et al. (2016), houve grande associação de pacientes com infusão 

bolus e gravitacional 91 (74,6%), neste houve predomínio de flebite 38 (31,1%), e o grau 1 

apresentou maior proporção. 

Nota-se nos estudos associação entre essas variáveis, sendo este ausente para 

completude do estudo, entretanto, a partir do dado obtido, reforça-se a constância desta 

complicação em pacientes que utilizaram o método gravitacional. 

Sobre o uso de antibióticos, houveram 14 (18,6%) pacientes em uso de 

antibioticoterapia. No estudo de Tertuliano et al. (2014), novamente, 6 (8%) participantes 

estavam em antibioticoterapia, a infiltração ocorreu em 27 (35,5%) dos acasos analisados, e 

24 (31,6%) evoluíram com flebite, havendo predomínio de infiltração, corroborando assim 

com este estudo. 

Em um estudo experimental realizado com o objetivo de aferição do pH dos 

antibióticos (entre eles: Ceftriaxona Sódica, Cloridrato de Vancomicina, Metronidazol, 

Penicilina G Potássica e Sulfato de Amicacina), após reconstituição, diluição com cloreto de 

sódio 0,9% (SF) e Soro Glicosado 5% (SG), identificou-se que alguns dos valores de pH 

levam ao maior risco do desenvolvimento de complicações locais da terapia intravenosa, em 

especial o Cloridrato de Vancomicina, o Sulfato de Amicacina e o Metronidazol 

(MONTEIRO et al., 2012). 

Em outro estudo, realizado com 102 enfermeiros por meio de questionário, com 

objetivo de avaliar a percepção dos profissionais sobre os fatores de risco para 

desenvolvimento de flebite, verificou-se que a doença de base e o baixo pH dos 

medicamentos ou soluções foram identificados como potenciais fatores de risco para flebites. 

A Vancomicina 94 (92%) e a Benzilpenincilina 65 (64%) foram referidas pelos profissionais 

como antibióticos de maior potencial para formação de flebite (MILUTINOVIĆ; SI MIN; 

ZEC, 2015).  

Neste estudo, os antibióticos mais administrados nos participantes da amostra foram: 

Metronidazol - 3 (4%), seguido por Piperaciclina - 2 (3%), Clindamicina - 2 (3%) e 

Ciprofloxacino -2 (3%). A complicação com maior predominância infiltração grau 1, com 9 

(12%) casos, diferenciando-se do estudo acima.  

Ou seja, parte da amostra esteve exposta a antibióticos, algo citado em estudos como 

um fator de risco para o desenvolvimento de complicações relacionadas à terapia intravenosa 

periférica.  
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Apenas 5 (7%) dos participantes estavam em uso de corticoides, sendo estes 

Prednisona 2 (3%), Hidrocortisona 1 (1%) e Metilpredisolona 1 (1%), sendo assim, mais um 

fator de risco identificado no estudo para o desenvolvimento de complicações. 

Em estudo onde 169 pacientes clínicos e cirúrgicos foram alocados no grupo em uso 

de cateter de segurança completo (90 acessos), e no grupo que utilizou cateter sobre agulha 

simples (79 acessos), após análise múltipla por meio de regressão logística, ao remeter o total 

de cateteres, verificou-se aumento de complicações em 1,40 (p.0,0214) a administração de 

corticosteroides. No grupo em uso de cateter sobre agulha simples, as variáveis de 

administração de soluções e planos de soro e corticosteroides aumentaram o risco de 

complicações em 1,66 (p. 0,0298) e 3,08 (p.0,0130) respectivamente (JOHANN et al., 2016). 

Não foram identificados estudos recentes citando os corticoides citados em uso nesta 

pesquisa como fator de risco para complicações, como citado acima, esta é uma variável que 

deve ser considerada nos casos de complicações, sugerindo assim mais pesquisas contendo 

este elemento.  

Verificou-se que a salinização das vias de acesso é uma prática por vezes 

negligenciada, esta afirmação é referida pelo fato de 23 (30,6%) dos participantes da amostra 

apresentar sangue inerte nas vias de acesso, podendo também ser atribuído ao emprego 

inadequado da técnica.   

De acordo com o Manual Procedimento Operacional Padrão (EBSERH, 2016b), a 

salinização da via de acesso deve ser realizada com 0,5 ml de soro fisiológico 0,9% no cateter, 

antes e após administração de soluções, com seringa de 10 ml, a qual reduz a pressão no 

acesso evitando rompimento da veia. 

Evidencia-se por este dado, que os profissionais não realizam técnica de modo 

adequado, de acordo com o que é protocolado na instituição. Este fator reafirma a necessidade 

do implemento de educação permanente nos setores com abordagem relativa ao tema, cabe 

relembrar a importância do enfermeiro como integrante fundamental deste processo. 

Os resultados deste estudo demonstraram que os participantes em uso de Dânulas 

“torneirinhas” estiveram presentes em 71 (94,6%) dos acessos, e apenas 4 (5,4%), com 

polifix. Estes, possuem a recomendação de troca a cada período de 72 a 96 horas, sendo nos 

casos de presença de coágulos, realizada a troca imediata, devendo ser trocado junto com o 

sistema (ANVISA, 2017). 

Em estudo realizado com o objetivo de avaliar o uso de AVP baseando-se em análises 

microbiológicas em relação aos dispositivos incluindo o curativo e a torneira de três vias, com 
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o propósito de contribuir para prevenção e controle de infecção. Neste, do total de 90 análises 

microbiológicas, concluiu-se que todas as superfícies externas, 36 (40%) dos lúmens e 17 

(86,7%) dos curativos, apresentaram crescimento bacteriano (ROSSINI et al., 2017). 

Dessa forma, às torneirinhas e curativos constituem meios para proliferação de 

microorganismos, evidenciando riscos para o desenvolvimento de infecção. Assim, reforça-se 

a necessidade do cuidado de enfermagem em relação à manutenção adequada do dispositivo, 

possibilitando a prevenção e controle de infecção. 

O relato de dor dos participantes como motivo de retirada do acesso, foi identificado 

em 9 (12%) casos da amostra. Este dado reforça a importância deste, considerado “quinto 

sinal vital”, como importante meio de garantir a qualidade da assistência durante a internação. 

A dor pode ser mensurada por meio do relato do paciente, cabendo ao profissional de 

enfermagem empregar a melhor forma de mensura-la. Esta, por sua vez, precisa ser 

investigada, abordada e controlada, necessitando este sinal ser considerado pelo profissional 

como relevante para qualidade da assistência (OLIVEIRA, 2016).  

O profissional de enfermagem deve possuir, além de conhecimentos técnicos e 

científicos, sensibilidade como ser humano, competência reconhecida nos profissionais 

atuantes nas unidades onde foram realizadas as coletas de dados. Esta prática é referida com 

base relato dos pacientes durante a coleta, e pelo motivo de “relato de dor” ser considerado 

importante pelos profissionais para avaliação do acesso. 

Identificou-se no estudo ausência de registros nos prontuários dos participantes em 

relação à presença de complicações, um fator limitante dos resultados da pesquisa, havendo 

geralmente somente registro da realização do procedimento, número do cateter e sua 

localização quando registrado, principalmente, nas unidades verde, vermelha e amarela do 

pronto atendimento médico.  

No estudo de Danski et al., (2016b), houve também ausência nos registros em relação 

aos cuidados diários dos participantes sobre as punções venosas e sua utilização, sendo 

referido como um fator limitante do resultado, o que reforça a necessidade de conscientização 

do correto controle do registro de informações. 

Este fato demonstra que se trata de uma técnica muito disseminada, no entanto, por 

vezes negligência, devido ser um procedimento considerado comum pela maioria dos 

profissionais e que gera sobrecarga de trabalho. 

De acordo com a literatura, a identificação correta do acesso consiste em data, hora, 

número do cateter e rubrica do profissional (OLIVEIRA, 2016).  Sobre a identificação do 
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acesso contendo no mínimo data, número do cateter e profissional que realizou a punção, o 

procedimento foi realizado em 57 (76%) dos casos e a identificação do equipo em apenas 8 

(14,6%). Estes dados demonstram que a segurança dos participantes do estudo não foi 

atendida de forma integra, sugerindo uma fragilidade das unidades. 

Outro dado que reafirma a fragilidade nos setores em relação à segurança dos 

pacientes foi a perda do acesso no momento da troca de unidade (tração) 4 (5,3%). O cuidado 

em relação ao deslocamento do acesso na via de inserção pode ser considerado um fator 

precipitante de complicações (infiltração). 

No estudo de Johann et al. (2016) os casos de tração não apresentaram-se como um 

dado significativo. No entanto, em análise, ao associar a região do braço, comparada ao 

antebraço, demonstrou-se um fator de risco. 

Entre os protocolos de segurança do paciente, elaborados pela ANVISA, encontra-se o 

protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. Este protocolo 

possui a finalidade de promover práticas seguras no uso de medicamentos em 

estabelecimentos de saúde, entretanto, pouco se aborda sobre a identificação adequada, 

manutenção e cuidados da via de acesso (ANVISA, 2013). 

Este fator sugere a necessidade de maior reconhecimento desses riscos relacionados à 

segurança do paciente, incluindo aspectos como identificação de dispositivos e curativos, 

entre outros. Os mesmos fatores possibilitam ao profissional um controle adequado do tempo 

de inserção de dispositivos, além de favorecer a manutenção e as informações necessárias 

para complemento de registros e futuros procedimentos.  
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CONCLUSÃO 

 

A complicação com maior predominância nos estudos citados é a flebite. Nesta, a 

infiltração grau I foi identificada em 9 (12%) casos, e Flebite grau II em 7 (9,3%) dos 

participantes. (A professora Patrícia sugeriu colocar um parágrafo com as principais 

complicações identificadas) 

Na amostra do estudo, predominou a população idosa entre 60 a 87 anos, contando 

com 29 (39%) participantes. A população idosa está mais exposta a complicações 

relacionadas à terapia intravenosa periférica, como disposto em discussão, devido às 

características dessa população. 

A maior parte dos participantes, relatou possuir Hipertensão Arterial Sistêmica, com 

33 (44%) casos, em seguida Diabetes Mellitus, com 24 (22,6%). A Hipertensão Arterial 

Sistêmica e Diabetes Mellitus favorecem o desenvolvimento de complicações relacionadas à 

terapia intravenosa periférica, visto as disfunções endoteliais provocadas por estas 

morbidades. 

A duração de permanência dos cateteres venosos periféricos, por meio de observações 

das práticas, atende a recomendações. Visto que, os acessos venosos periféricos devem 

permanecer por tempo inferior ou igual a 96 horas. Neste estudo, 52 (69%) permaneceram por 

período inferior ou igual a 72 horas. 

A maioria dos profissionais aderem à higienização das mãos e ao uso de luvas. A 

higienização das mãos, foi realizada em 68 (90,6%) dos casos. Quanto ao uso de luvas, 68 

(90,6%) dos profissionais utilizaram para realizar o procedimento. Atendendo desta forma, 

um elemento que envolve a segurança dos pacientes.  

Os profissionais são habilidosos na realização da técnica de venopunção. A maior 

parte dos acessos foram puncionados na primeira tentativa 63 (84,1%), assim como em outros 

estudos. A maioria dos pacientes não desenvolveu a complicação hematoma, presente em 4 

(5,3%). 

O resultado sugere que o curativo do acesso contribui no desenvolvimento de 

complicações relacionadas ao acesso venoso periférico na ausência de cuidados adequados. 

Em relação à troca, apenas 9 (12%) participantes da amostra do estudo tiveram curativo 

trocado durante os dias de permanência do cateter.  

A fita do tipo esparadrapo não estéril propicia o desenvolvimento de complicações. 

Neste estudo,74 (98,7%) apresentaram curativo com fita do tipo esparadrapo. 
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A não identificação de dispositivos e curativos contribui para riscos relacionados à 

segurança do paciente. A identificação do acesso contendo no mínimo data, n° do cateter e 

autor da punção, foi realizada em 57 (76%) da amostra e a identificação do equipo em apenas 

8 (14,6%). 

O calibre do acesso de acordo com estudos influencia no desenvolvimento de 

complicações. O calibre 20 gauge reduz o risco de complicações, e o calibre 22 gauge, 

aumenta. Nesta coleta, houve a predominância no uso do calibre 20 gauge em 48 (64%) 

participantes. 

A Dânula “torneirinha” utilizada como dispositivo de conexão entre o equipo e o 

cateter coadjuva no desenvolvimento de complicações. Neste estudo, 71 (94,6%) dos 

participantes estavam em uso deste dispositivo, e somente 4 (5,4%) estava em uso do 

dispositivo polifix.      

Ocorre boa adesão dos profissionais em relação à antissepsia da pele com álcool 70%, 

entretanto, erros em relação à técnica de modo adequado são existentes. Sobre a assepsia da 

conexão do equipo é realizada minimamente pelos profissionais no estudo, sendo esta 

observada em apenas 10 (13,4%) participantes do estudo. 

A antibioticoterapia é frequente em pacientes que desenvolvem complicações 

relacionadas à terapia intravenosa devido ao pH das soluções. Neste, houve 14 (18,6%) 

pacientes em uso de antibioticoterapia. 

O método de infusão gravitacional é uma variável contantemente presente em 

pacientes que desenvolveram complicações relacionadas à terapia intravenosa periférica, 

sendo neste estudo identificada em 37 (49,3%). 

Um dos fatores não predominante, mas notado devido a influencia no resultado da 

pesquisa pertinente a complicação infiltração, é a ocorrência de tração acidental denotada em 

4 (5,3%) dos casos. 

O estudo reafirma por meio de dados a importância do processo de educação 

permanente, devendo este possuir a devida valorização em benefício da assistência.   
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APÊNDICE A- INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS APÊNDICE A- 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL 

INSTITUTO INTEGRADO DE SAÚDE- INISA 

 

 

Identificação 

Entrevista Nº:______ Data da entrevista: ____/_____/_____ Prontuário: ___________________ 

Ocupação:__________________________________  

Data de nascimento ___/___/___ Idade: ____ anos Sexo: _______ Raça/Etnia: ( )Branco 

 

 

 

Dados de internação 

 

Especialidade do leito de internação: _____________________________________________ 

Motivo da internação/Diagnóstico: ________________________________________________ 

Setor de internação: _____________________________ Leito:___________ 

Tempo de internação: ____________________________ 

Tipo de internação: ( ) emergência ( ) urgência  

Hábitos de vida (etilista/tabagista/Exercícios físicos): ________________________________  

Histórico familiar de doenças: __________________________________________________ 

Comorbidades: ______________________________________________________________ 

 

Dados relacionados à inserção e manuseio do acesso: 

 

( ) Amarelo 

( ) Indígena 

( ) Pardo 

( ) Preto 
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Período da inserção: (  ) Matutino   (   )Vespertino   (  )Noturno 

Data da inserção do CIP: _________________________________________________ 

Categoria do profissional que realizou a punção: ____________________________________ 

Agentes antisséptico utilizado durante inserção: ____________________________________ 

Uso concomitante de acesso:________________________________________________ 

Se sim, local: _____________ 

Calibre do cateter: ____________________________________________________________ 

Localização anatômica: ________________________________________________________ 

Número de tentativas de punção: ________________________________________________ 

Uso de luvas de procedimento: __________________________________________________ 

Motivo de retirada do cateter (término da TIV, alta, óbito, transferência da unidade (tração); 

ou desenvolvimento de complicações):____________________________________________ 

Data de retirada do cateter: _____________________________________________________ 

Tempo de permanência do cateter: _______________________________________________ 

 1° dia 

Horário: 

 

2° dia 

Horário: 

 

3° dia 

Horário: 

 

4° dia 

Horário: 

 

Observa

ções: 

Troca de curativo: ( )Realizado 

( )não 

realizado 

( )Realizado 

( )não 

realizado 

( )Realizado 

( )não 

realizado 

( )Realizado 

( )não 

realizado 

 

Materiais utilizados 

no curativo: 

     

Identificação no 

acesso (data, hora, n° 

do cateter, autor da 

punção): 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Condição do curativo 

(seco, molhado, sujo, 

solto): 

     

(Continua) 
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Realização de flushing 

(antes e após infusão 

de medicamentos): 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Identificação no 

equipo: 

( )data 

( )data/hora 

( )Sem 

identificação 

( )data 

( )data/hora 

( )Sem 

identificação 

( )data 

( )data/hora 

( )Sem 

identificação 

( )data 

( )data/hora 

( )Sem 

identificação 

 

Troca de equipo: (  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Realização de 

desinfecção das 

conexões: 

 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não visto 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não visto 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não visto 

(  ) Sim 

(  ) Não 

( ) Não visto 

 

Queixa de dor no local 

de punção: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Obstrução, Infiltração 

ou Extravasamento: 

( ) Obstrução 

( ) Infiltração 

( ) 

Extravasame

nto 

( ) Obstrução 

( ) Infiltração 

( ) 

Extravasament

o 

( ) Obstrução 

( ) Infiltração 

( ) 

Extravasament

o 

( ) Obstrução 

( ) Infiltração 

( ) 

Extravasament

o 

 

Grau de infiltração: grau 1 ( )   

grau 2 ( )   

grau 3 ( )   

grau    4   (   ) 

grau     1    (  )   

grau     2    (  )   

grau     3    (  )   

grau     4    (  ) 

grau    1    (  )   

grau    2    (  )   

grau    3    (  )   

grau    4    (  ) 

grau  1    (  )   

grau  2    (  )   

grau  3    (  )   

grau  4    (  ) 

 

Grau de flebite: grau 1 ( )   

grau 2 ( )   

grau 3 ( )   

grau    4   (   ) 

grau 1 (  )   

grau 2 (  )   

grau 3 (  )   

grau 4 (  ) 

grau 1 (  )   

grau 2 (  )   

grau 3 (  )   

grau 4 (  ) 

grau 1 ( )   

grau 2 ( )   

grau 3 ( )   

grau 4 (  ) 

 

(Continua) 
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Presença de sinais 

flogísticos (calor, 

rubor e edema): 

     

Hematoma: (  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Reação alérgica: (  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

Presença de secreção 

no sítio de inserção: 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

 

 

Soluções administradas: 

 1° dia 

Horário: 

 

2° dia  

Horário: 

 

3° dia  

Horário: 

 

4° dia  

Horário: 

 

Observaçõ

es 

Tipo de 

fluído 

administrad

o (Soro 

fisiológico, 

hemocompo

nentes, 

glicose). 

( )Soro 

fisiológico 

( ) 

Hemocompone

nte ( )Glicose 

 

( )Soro fisiológico 

( ) 

Hemocomponente 

( )Glicose 

( )Soro 

fisiológico 

( ) 

Hemocomponen

te ( )Glicose 

( )Soro 

fisiológico 

( ) 

Hemocomponent

e ( )Glicose 

 

Participante

s fez uso de 

antibióticos 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Qual: 

____________ 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Qual: 

______________ 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Qual: 

_____________ 

(  ) Sim 

(  ) Não  

Qual: 

_____________

_ 

 

 

 

 

 

Participante

s faz uso de 

     

(Continua) 
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corticóides:  

 

 

Tipo de 

infusão da 

TIV 

(contínua, 

intermitente 

ou bolus) 

( ) Contínua 

( ) Intermitente  

( ) Bolus 

( ) Contínua 

( ) Intermitente  

( ) Bolus 

 

( ) Contínua 

( ) Intermitente  

( ) Bolus 

( ) Contínua 

( ) Intermitente  

( ) Bolus 

 

Método de 

infusão da 

TIV 

(Gravitacio

nal, Bomba 

de infusão) 

( ) 

Gravitacional  

( )Bomba de 

infusão 

( ) Gravitacional  

( ) Bomba de 

infusão 

( ) Gravitacional  

( )Bomba de 

infusão 

( ) Gravitacional  

( ) Bomba de 

infusão 

 

Uso de 

fármacos 

vesicastes 

Adrenérgicos: 

( 

)Noradrenalina

;  

( )Adrenalina;  

( )Dopamina. 

Eletrólitos: 

( )Cálcio; 

( )Potássio;  

( )Bicabornato 

de sódio. 

Adrenérgicos: 

( )Noradrenalina;  

( )Adrenalina;  

( )Dopamina. 

Eletrólitos: 

( )Cálcio; 

( )Potássio;  

( )Bicabornato de 

sódio. 

Adrenérgicos: 

( 

)Noradrenalina;  

( )Adrenalina;  

( )Dopamina. 

Eletrólitos: 

( )Cálcio; 

( )Potássio;  

( )Bicabornato 

de sódio 

Adrenérgicos: 

( )Noradrenalina;  

( )Adrenalina;  

( )Dopamina. 

Eletrólitos: 

( )Cálcio; 

( )Potássio;  

( )Bicabornato 

de sódio. 

 

 

Relato do participante sobre o 

acesso:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(Continua) 
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Observações:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a participar em uma pesquisa. Você precisa decidir se quer 

participar ou não. Por favor, não se apresse em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se 

segue e pergunte ao responsável pelo estudo qualquer dúvida que você tiver.  

Esta pesquisa está sendo coordenada pela Dra Ana Paula de Assis Sales, docente do 

curso de enfermagem e a aluna Mariana Conceição Schneider Santos da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS). 

O trabalho intitula-se: Complicações relacionadas à terapia intravenosa periférica em 

adultos em um hospital público. 

A coleta de dados será realizada pelos pesquisadores acima citados durante três meses, 

utilizando instrumento e contendo perguntas às quais as respostas deverão ser sobre punção de 

acesso venoso periférico (veia da soroterapia no braço). A punção de rotina será feita pelos 

profissionais do serviço no cumprimento da prescrição médica. 

 Além do instrumento de coleta serão utilizados dados do prontuário e imagens 

fotográficas de determinadas punções venosas, para acompanhar as condições do acesso. 

As fotografias e resultados estatísticos dos questionários serão armazenados e 

apresentados apenas para fins científicos até o término do estudo nos anos de 2018 /2019 

e sendo posteriormente apagados. 

Se você concordar em participar do estudo, seu nome e identidade serão mantidos em 

sigilo. A menos que requerido por lei, somente o pesquisador e Comitê de Ética terão acesso a 

suas informações para verificar as informações do estudo.  

Eu serei informado do surgimento de informações significativas sobre o assunto da 

pesquisa? Sim, você será informado antes e durante a pesquisa sobre a metodologia e sobre 

qualquer informação que possa modificar a sua vontade em continuar participando do estudo.  

Para tal pesquisa você não será convocado a realizar exames ou quaisquer outros 

procedimentos invasivos e coleta de materiais biológicos.  

O tempo destinado para coleta de dados deve durar em média trinta minutos e será 

realizada de acordo com a disponibilidade de horário dos participantes e da Unidade de 

Saúde.  

Sua participação no estudo é voluntária. Você pode escolher não fazer parte do estudo, 

ou pode desistir a qualquer momento, sendo que você poderá participar de novos estudos sem 

que haja nenhuma influência na continuidade de atendimentos que você realiza no serviço de 

saúde onde está recebendo cuidados em saúde.  

Assinatura: _________________________________ 
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Você poderá experimentar constrangimento ao responder algumas perguntas, e poderá 

se recusar a respondê-las caso não se sinta bem. É um direito seu e você não será retirado da 

pesquisa por isso. Você receberá uma via assinada deste termo de consentimento.  

Este termo avaliza, conforme a Resolução 466/2012 nos itens II.3 e V.7, a garantia de 

atender as necessidades do participante caso sinta-se prejudicado frente a esta pesquisa 

Este estudo garantirá ao participante, a manutenção da integridade individual e 

assistência imediata em caso de o mesmo sentir-se prejudicado. 

Em relação a aspectos biológicos, este estudo não realizará nenhum procedimento 

invasivo como: punção venosa feita pelo pesquisador, curativos, administração de 

medicamentos, e intervenções de ordem biológica que coloque em risco a integridade física 

do participante. Nossa coleta é puramente observatória e de registro. 

De acordo com a Resolução 466/2012 nos itens V.3, ao se perceber qualquer risco de 

danos significativos ao participante, será informado imediatamente ao CEP/CONEP, para 

avaliação, em caráter emergencial, da necessidade de adequar ou suspender o estudo. 

Este estudo não gera benefícios individuais, porém com os resultados do mesmo, 

espera-se que a prática da punção venosa seja realizada baseada em evidências atualizadas e 

melhore a prática dos profissionais na atenção aos participantes e construção de novos 

conhecimentos científicos. 

O instrumento e imagens fotográficas utilizadas no presente estudo serão empregados 

para análise e formulação de dados ao final da coleta de dados. 

Contato para tirar dúvidas:  

Pesquisadora Ana Paula Sales: (67)3345-5673/ 9107-1717  

Pesquisadora Mariana Conceição Schneider Santos: (67) 99153-5056 

Comitê de Ética da UFMS: 67 3345-7187  

Endereço eletrônico: http://cep.sites.ufms.br/ 

Declaro que li e entendi este formulário de consentimento e todas as minhas dúvidas 

foram esclarecidas e que sou voluntário a tomar parte neste estudo.  

Eu___________________________________________________________________

concordo em participar do presente estudo. Recebi todas as informações referentes ao mesmo, 

estou ciente que posso desistir a qualquer momento, e que não receberei qualquer tipo de 

apoio financeiro para a participação.  

Assinatura do participante: ______________________________________data___/___/____ 

Assinatura do pesquisador: ______________________________________data___/___/____  

Campo Grande, _____de _______________de________ 

http://cep.sites.ufms.br/
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TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE 

PRONTUÁRIOS EM PROJETO DE PESQUISA 

 

Título da Pesquisa: Complicações relacionadas à terapia intravenosa periférica em adultos em 

um hospital público. 

Pesquisadora Responsável: Mariana Conceição Schneider Santos  

Pesquisadora Responsável: Ana Paula Sales 

 

Como pesquisador(a) acima qualificado(a) comprometo-me cumprir rigorosamente, sob as 

penas da Lei, as Normas Internas aqui estabelecidas para a utilização de dados de prontuários 

de participantes da____________________________________________(local)/Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), que se constituem na base de dados do 

presente Projeto de Pesquisa (Formulário de Pesquisa-Coleta de Dados), tomando por base as 

determinações legais previstas nos itens III.3.i e III.3.t das Diretrizes e Normas 

Regulamentadoras de Pesquisas Envolvendo Seres Humanos (Resolução CNS 466/2012) e 

Diretriz 12 das Diretrizes Éticas Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres 

Humanos (CIOMS 1993), que dispõem: 

d) o acesso aos dados registrados em prontuários de participantes ou em bases de dados para 

fins de pesquisa científica (Formulário de Pesquisa – Coleta de Dados) será autorizado apenas 

para pesquisadores do Projeto de Pesquisa devidamente aprovado pelas instâncias 

competentes da UFMS e pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP/UFMS). 

e) os pesquisadores (auxiliares, adjuntos, coordenador) terão compromisso com a privacidade 

e a confidencialidade dos dados pesquisados, preservando integralmente o anonimato dos 

participantes. 

f) os dados obtidos (Formulário de Pesquisa – Coleta de Dados) somente poderão ser 

utilizados neste presente projeto, pelo qual se vinculam. Todo e qualquer outro uso que venha 

a ser necessário ou planejado, deverá ser objeto de novo projeto de pesquisa e que deverá, por 

sua vez, sofrer todo o trâmite legal institucional para o fim a que se destina. 

 Por ser esta a legítima expressão da verdade, firmo o presente Termo de 

Compromisso. 

 

  Campo Grande(MS)______/_______/________ 

                                                                 ___________________________________________ 

Nome:___________________________________________ 

Investigadora Principal: Mariana Conceição Schneider Santos  
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RESULTADOS ESPERADOS 

 

A partir do presente estudo espera-se identificar quais as complicações adquiridas por 

meio da inserção do cateter venoso periférico pelos participantes internados no Hospital 

Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), pois este é um procedimento 

amplamente realizado pela equipe de enfermagem. As complicações desenvolvidas devido a 

este procedimento podem interferir diretamente na evolução clínica do participante. 

A pesquisa pretende identificar quais fatores contribuem no desenvolvimento de 

complicações, reconhecendo correlações pertinentes às características demográficas, clínicas, 

material utilizado, técnica empregada e manutenção do acesso, acompanhando o participante 

desde a instalação, manutenção até a retirada do cateter. 

Este estudo mostra-se relevante, visto que, fornecerá dados que justifiquem a 

necessidade do implemento de intervenções, diminuindo assim complicações, sendo uma 

ferramenta útil para incentivo aos profissionais das boas práticas. 

 A enfermagem busca evidências para melhorias em sua prática, dessa forma, ao 

estudar seu cotidiano e envolvimento com esta prática, pode haver melhorias na qualidade dos 

cuidados envolvendo o dispositivo de inserção periférica, qualificando assim a assistência de 

enfermagem. 
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CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA  

 

 

 2017 2018 

 Ago Set. Out. Nov Dez

. 

Jan. Fev. Mar

. 

Abr

. 

Maio Jun. Jul. Ago

. 

Set. Out. Nov

. 

Escolha do 

tema 

x                

Revisão na 

literatura 

 x x x x x X x x x x x x    

Submissão ao 

comitê de ética 

   x             

Coleta de 

dados 

           x x x   

Análise e 

interpretação 

dos resultados 

              x  

Apresentação                x 
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ANEXO 1- REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE ACESSO NOS CASOS ELEITOS 

01- 7963677 

 

 

 

03- 1468383 
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11- 7468156 

 

 

 

 

13- 7819745 
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15- 7408765 

 

 

 

 

21- 7469381 
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25-410625 

 

 

 

 

27- 7649580 
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28-5869382 

 

 

29- 662460 

 

1° dia 4° dia 

Curativo sem identificação 

Mesmo curativo durante 4 dias, curativo solto em bordos. 
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30- 7176803 

 

 

 

 

 

36- 7479697 

 

Curativo com fita cirúrgica. Não aderência adequada à pele. 
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38- 5255031 

 

 

 

 

39- 6089186- 3° dia 

 

 

Presença de sangue mantido em via, acesso em identificação. 

Cateter dobrado, presença de hematomas na pele 
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40-  6429743 - 4° dia 

 

 

 

 

41- 4052072- 4° dia 

 

 

 

Acesso em fossa cubital, curativo solto e identificação coberta por fita. 
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42- 7896204 

 

 

 

 

43- 6435708 

 

 

  

Acesso sem identificação 

Acesso sem identificação 
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45- 547603 

 

 

 

 

48- 3373436 

 

 

 

 

Pele ruborizada. Dânula sem adequada salinização. 

Curativo sem identificação 
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51-744972  

 

 

 

 

52- 7226837 

 

 

 

Salinização inadequada da via. 

Hematoma no local de retirada do acesso 
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54- 784978 ] 

 

 

 

 

 

61- 7499310 

 

Hematoma no local de retirada do acesso 

Acesso sem salinização. 
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ANEXO 2- CARTA DE ANUÊNCIA  
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ANEXO 3- PROJETOS DE PESQUISA APROVADOS PELA GESTÃO DE ENSINO E 

PEQUISA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN- 

PARECER 047/2018 
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ANEXO 4- PARECER CONSUBSTANCIADO DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

EM PESQUISA 
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