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RESUMO 

 

MARTINS, T.S. de S. Levantamento dos custos do Dispositivo Intravascular 

Periférico na composição dos valores da internação em uma unidade pediátrica – 

um estudo quantitativo. 2007. 72f. Dissertação (Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial). Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, RJ. 

 

A punção venosa em pediatria é para a criança um procedimento doloroso e 

extremamente estressante para os familiares acompanhantes. Observando na prática 

diária da assistência pediátrica as punções de repetição para manutenção de um acesso 

pérveo na administração de medicamentos com período prolongado e sabendo que o 

sistema de pagamento ao hospital pelo Sistema Único de Saúde é por patologia, aguçou-

me o interesse desenvolver uma pesquisa exploratória, descritiva com abordagem 

quantitativa sobre os custos do Dispositivo Intravascular Periférico na internação em 

Pediatria. Objetivos: Levantar os custos do Dispositivo Intravascular Periférico utilizado 

durante a internação em uma unidade pediátrica; Identificar as causas de substituição do 

Dispositivo Intravascular Periférico nos acessos venosos durante a internação em uma 

unidade pediátrica e Correlacionar o custo do Dispositivo Intravascular Periférico na 

composição da remuneração final das internações pediátricas pagas pelo Sistema Único 

de Saúde. O cenário da pesquisa foi uma Enfermaria Pediátrica de um Hospital 

Universitário. Amostra: dezenove crianças internadas no período de outubro de 2006 a 

abril de 2007. Os dados foram analisados e organizados em três categorias: I. Perfil 

Demográfico e Epidemiológico das Crianças internadas na Enfermaria de Pediatria do 

HUAP; II. Os Custos do DIP no Processo de Hospitalização em Pediatria no HUAP; e 

III. Os Custos do DIP na composição da remuneração final das internações pediátricas 

pagas pelo SUS. Na primeira categoria foram apresentados dados que fossem capazes 

de caracterizar e traçar o perfil da  clientela internada na Enfermaria de Pediatria. Na 

segunda categoria foram apresentados dados que demonstrassem as principais causas  

da perda de um acesso venoso periférico, traçando assim um paralelo com a média de 

tempo de duração de um acesso venoso, os locais de punção venosa efetiva e os custos 

oriundos dessas falhas infusionais. Na terceira categoria foram apresentados dados que 

mostrassem o tempo de permanência pago pelo SUS por cada patologia X o tempo real 

de permanência de cada cliente, os custos dos acessos venosos durante o período de 

cada internação e os custos dos DIP quando comparados aos custos da internação. O 

que se pretendeu, em uma pesquisa na qual as conclusões emanaram de dados 

numéricos e porcentagens, foi à busca de alternativa (s) para a redução de custos 

tangíveis e intangíveis com acessos venosos. Portanto, urge prosseguir investigando 

nessa linha teórica-metodologica para favorecer o processo de consolidação da 

enfermagem como profissão reconhecida e prestigiada pelos seus componentes (os 

profissionais) e seus dependentes (a população). 

 

Palavras-chaves: 1. Dispositivos Intravasculares Periféricos     2. Economia da Saúde   

3. Cuidados de Enfermagem  4. Enfermagem Pediátrica. 



 

ABSTRACT 

 

MARTINS, T.S. de S. Survey of the costs of Peripheral the Intravenous Device 

in the composition of the values of the internment in a pediatric unit - a 

quantitative study. 
 

The venous puncture in pediatrics is for the child a painful and extremely stress 

procedure for the familiar companions. Observing in practical daily of the pediatric 

assistance the puncture of repetition for maintenance of a pérveo access in the medicine 

administration with drawn out period and knowing that the system of payment to the 

hospital for the Only System of Health is for pathology, it sharpened me the interest to 

develop a exploratory, descriptive research with quantitative boarding on the costs of 

Peripheral the Intravascular Device in the internment in Pediatrics. Objectives: To raise 

the costs of used Peripheral the Intravascular Device during the internment in a pediatric 

unit; To identify the causes of substitution of Peripheral the Intravascular Device in the 

venous accesses during the internment in a pediatric unit and To correlate the cost of 

Peripheral the Intravascular Device in the composition of the final remuneration of the 

paid pediatrics internments for the Only System of Health. The scene of the research 

was a Pediatric Infirmary of a University Hospital. Sample: nineteen children interned 

in the period of October of 2006 the April of 2007. The data had been analyzed and 

organized in three categories: I. Demographic profile and Epidemiologist of the 

Children interned in the Infirmary of Pediatrics of the HUAP; II The Costs of the DIP in 

the Process of Hospitalization in Pediatrics in the HUAP; e III. The Costs of the DIP in 

the composition of the final remuneration of the paid pediatrics internments for the 

SUS. In the first category they had been presented given that was capable to 

characterize and to trace the profile of the clientele interned in the Infirmary of 

Pediatrics. In the second category they had been presented given that they demonstrated 

the main causes of the loss of a peripheral access venous, thus tracing a parallel with the 

average of time of duration of a venous access, the places of effective venous puncture 

and the deriving costs of these infusionais imperfections. In the third category they had 

been presented given that showed to the paid time of permanence for the SUS for each 

pathology X the real time of permanence of each customer, the costs of the venous 

accesses during the period of each internment and the costs of the DIP when compared 

with the costs of the internment. What if it intended, in a research in which the 

conclusions had emanated of numerical data and percentages, were to the search of 

alternative (s) for the reduction of tangible and intangible costs with venous accesses. 

Therefore, it urges to continue investigating in this line theoretician-methodological to 

favor the process of consolidation of the nursing as profession recognized and 

sanctioned by its components (the professionals) and its dependents (the population). 

 

 

 

 

Key-words: 1. Peripheral Catheterization   2. Economy of Health 3. Cares of Nursing  

4. Pediatric nursing. 



 

RESUMEN 
 

MARTINS, T.S. de S. Examen de los costes del periférico el dispositivo intravenoso 

en la composición de los valores de la internación en una unidad pediátrica - un 

estudio cuantitativo. 

 

La puntura venosa en pediatría es para el niño un procedimiento doloroso y 

extremadamente de la tensión para los compañeros familiares. Observando en el diario 

práctico de la ayuda pediátrica la puntura de la repetición para el mantenimiento de un 

acceso del pérveo en la administración de la medicina con dibujado fuera de período y 

sabiendo que el sistema del pago al hospital para el único sistema de la salud está para 

la patología, me afiló el interés de desarrollar una investigación exploratoria, descriptiva 

con cuantitativo subiendo sobre los costes del periférico al dispositivo intravascular en 

la internación en pediatría. Objetivos: Para levantar los costes del periférico usado el 

dispositivo intravascular durante la internación en una unidad pediátrica; Para 

identificar las causas de la substitución del periférico el dispositivo intravascular en los 

accesos venosos durante la internación en una unidad pediátrica y correlacionar el coste 

del periférico el dispositivo intravascular en la composición de la remuneración final de 

las internaciones pagadas de la pediatría para el único sistema de la salud. La escena de 

la investigación era una enfermería pediátrica de un hospital de la universidad. Muestra: 

diecinueve niños internaron en el período de octubre de 2006 el abril de 2007. Los datos 

habían sido analizados y organizados en tres categorías: I. El perfil demográfico y el 

epidemiólogo de los niños internaron en la enfermería de la pediatría del HUAP; II los 

costes de la INMERSIÓN en el proceso de la hospitalización en pediatría en el HUAP; 

e III. Los costes de la INMERSIÓN en la composición de la remuneración final de las 

internaciones pagadas de la pediatría para el SUS. En la primera categoría habían sido 

presentadas dadas que era capaz caracterizar y remontar el perfil de la clientela 

internada en la enfermería de la pediatría. En la segunda categoría habían sido 

presentadas dado que demostraron las causas principales de la pérdida de un acceso 

periférico venoso, así remontar un paralelo al promedio de época de la duración de un 

acceso venoso, de los lugares de la puntura venosa eficaz y de los costes que derivaban 

de estas imperfecciones de los infusionais. En la tercera categoría habían sido 

presentadas dadas eso demostrada a la época pagada de la permanencia para el SUS 

para cada patología X el tiempo real de la permanencia de cada cliente, de los costes de 

los accesos venosos durante el período de cada internación y de los costes de la 

INMERSIÓN en comparación con los costes de la internación. Cuáles si pensaron, en 

una investigación en la cual las conclusiones habían emanado de datos y de porcentajes 

numéricos, estaban a la búsqueda del alternativa (s) para la reducción de costes 

tangibles e intangibles con accesos venosos. Por lo tanto, impulsa para continuar 

investigando en esta línea teórico-metodológica para favorecer el proceso de la 

consolidación del oficio de enfermera mientras que la profesión reconoció y sancionó 

por sus componentes (los profesionales) y sus dependientes (la población). 

 

 

 

 

Palabras llave: 1. Cateterismo Periférico  2. Economía de la salud 3. Cuidados del 

oficio de enfermera 4. Oficio de enfermera pediátrico. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerações Iniciais 

 

 Após a formação universitária, em 2002, dei início a minha vida profissional, 

dedicando-me ao cuidado a criança. Naquela época, tive a oportunidade de observar 

atentamente as atividades assistenciais desenvolvidas pela equipe de saúde, em especial 

a de enfermagem, e seu impacto na recuperação desses “pequenos” clientes. 

 Durante a minha prática profissional nas unidades pediátricas, observei o 

comportamento dessas crianças e senti a necessidade, como profissional de saúde, de 

ampliar meus conhecimentos técnico-científicos acerca dos cuidados inerentes à 

recuperação e manutenção da saúde dessa clientela.   

 Chaud et al
1
 consideram que as crianças de 2 a 7 anos são as mais vulneráveis 

aos efeitos não só da hospitalização como também das experiências dolorosas, porque 

elas apresentam estrutura cognitiva e psicomotora em desenvolvimento. Isso explica os 

limites para enfrentar situações dolorosas e sua incapacidade para entender o mundo da 

realidade, recorrendo freqüentemente à fantasia. 

 Os procedimentos invasivos, relacionados com o tratamento, podem provocar 

não só o medo e o sofrimento, mas também alterações de ordem fisiológica e 

neurológica nas crianças submetidas aos mesmos. 

 Pautada nesta compreensão e leitura do mundo, retornei a academia em busca de 

novos conhecimentos científicos para desenvolver uma prática consciente, científica e 

direcionada. Foi então que em 2003, iniciei o curso de Especialização em Enfermagem 

Pediátrica nos moldes de residência no Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ. A 

realização do curso proporcionou a vivência com diversos tipos de atividades, dentre 

elas a habilitação na implantação do Cateter Central de Inserção Periférica (CCIP/ 

PICC),
 
permitindo aprofundar meus conhecimentos técnicos e científicos que ajudaram 

a consolidar minha prática profissional. 

 Ao término dos dois anos de residência fiz parte da seleção pública para o 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) e ao ser aprovada fui escalada para 

trabalhar como enfermeira diarista assistencial na Enfermaria de Pediatria. Observei que 

diferentemente do Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE), onde em todas as 

crianças internadas para realizar antibioticoterapia por um período superior a sete dias 



 

ou terapia medicamentosa com drogas vesicantes ou irritantes em veias periféricas, 

implantávamos o CCIP, tal dispositivo no HUAP não era utilizado, dava-se preferência 

às punções venosas profundas e/ou dissecções venosas. 

 Com base em minhas experiências anteriores juntamente com aquele novo 

universo que me era apresentado surgiu o desejo de estudar o Cateter Central de 

Inserção Periférica traçando um paralelo com a problemática da infecção hospitalar na 

unidade pediátrica na qual trabalho, visto que no HUPE a Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar (CCIH) já possuía dados que mostravam que o índice de infecção 

hospitalar (IH) no CCIP é menor quando comparado as dissecções e/ou punções 

profundas, mas não existem dados comparativos dos índices de IH no que tange o  CCIP 

e o Dispositivo Intravascular Periférico (DIP). 

 O desejo de prosseguir investigando esse eixo, com vistas a um aprofundamento, 

remeteu-me ao processo seletivo do Curso de Mestrado em Assistencial em 

Enfermagem da EAAC/UFF, no qual fui aprovada no ano de 2005 e passei a seguir a 

linha de Pesquisa Teorias, métodos e técnicas do processo de cuidar em enfermagem.  

 Após ser aprovada dei inicio a elaboração do meu projeto de mestrado que trazia 

como seus objetivos iniciais: Identificar as vantagens e desvantagens do CCIP frente aos 

DIP; Comparar o comportamento das bactérias hospitalares, via hematogênica, em 

crianças com CCIP e DIP; e Discutir a relação custo-benefício do CCIP frente aos DIP. 

A metodologia que seria utilizada era do tipo quase-experimental, onde utilizaria um 

grupo controle (formado por crianças com acesso venoso conseguidos através de 

dispositivo intravascular periférico) e um grupo experimental (formado por crianças 

com acesso venoso conseguidos através do cateter central de inserção periférica). No 

entanto deparei-me com uma série de obstáculos durante o processo de coleta de dados, 

diversos fatores como: a falta do frasco para a coleta da hemocultura, a inexperiência 

das equipes de enfermagem em relatar qualquer intercorrência com o acesso venoso da 

criança participante da pesquisa, a greve dos residentes médicos (que acarretou uma 

diminuição no número de internações) e a interdição do setor, no qual os dados eram 

coletados, por um período de vinte um dias (devido a um caso de varicela zoster). 

 Diante das limitações encontradas no cenário de estudo, delimitamos a pesquisa 

tendo por base apenas o Dispositivo Intravascular Periférico.  Optou-se em direcionar o 



 

trabalho para as questões inerentes aos custos envolvidos em uma punção venosa 

periférica, adequando a metodologia. 

 Foi elaborado um relatório comunicando ao Comitê de Ética em Pesquisa todo o 

ocorrido para justificar as modificações na pesquisa, visto que a mesma já havia sido 

aprovada. 

 

Situando a problemática e a relevância do estudo  

 Nos últimos anos tem crescido entre as autoridades responsáveis pela definição 

de políticas e investimentos de saúde a preocupação com a efetividade e o custo das 

ações de saúde. Embora as preocupações tradicionais com a qualidade da assistência à 

saúde, a cobertura e o acesso aos serviços permaneçam importantes, cada vez mais os 

responsáveis pelas decisões no setor, seja no âmbito público ou privado, devem se 

preocupar em obter o maior resultado possível com os recursos disponíveis. Isto se deve 

principalmente a três fatores: a tendência sempre crescente dos custos da saúde frente a 

recursos sempre limitados; a crescente pressão de usuários e consumidores cada vez 

mais organizados e exigentes; e a identificação de muitas fontes de desperdícios na 

organização e prestação de serviços de saúde. 

 Esta tendência se traduz primeiro pela aplicação crescente de técnicas 

econômicas de avaliação como a Análise Custo-Benefício e a Análise Custo-

Efetividade. Estas técnicas consistem basicamente em confrontar os custos de uma 

intervenção ou programa de saúde com o impacto ou benefício obtido. Quanto maior a 

relação Impacto/ Custo, mais o programa "vale a pena" sob o ponto de vista econômico. 

Estas técnicas são cada vez mais utilizadas na alocação de recursos entre programas 

alternativos, e para avaliar o mérito de intervenções específicas, protocolos de 

tratamento, tecnologias ou medicamentos 
2
.  

 Atualmente existem vários tipos de dispositivo no mercado, para os mais 

diversos propósitos, variando desde o tamanho até o tipo de material de revestimento. 

No entanto, o acesso venoso pode proporcionar várias complicações ao paciente, como 

a obstrução do dispositivo, infiltrações locais, inflamações, infecções, com possível 

septicemia sendo que a mais freqüente delas é a tromboflebite 
3
.   



 

   Neste contexto, como Enfermeira pediatra me inquietava também visualizar o 

comportamento de dor em decorrência de punções de repetição, pois, se por um lado, a 

punção venosa e a infusão de líquidos específicos eram imperiosas; por outro, a dor no 

momento da punção e as iatrogenias decorrentes da demanda do procedimento e sua 

manutenção, causavam desconfortos e alterações de ordem sensorial, emocional, física e 

psíquica. Em contrapartida, como não poderia deixar de observar, também o 

relacionamento entre pais e crianças internadas era complicado, pois o processo de 

adaptação dos pais à nova condição de seus filhos era lento. A não interação dos pais 

com a equipe, sobretudo a de enfermagem, pois é ela que mais interage diretamente com 

a criança, aliada à grande tecnologia de ponta, podem determinar a não adesão dos pais 

ao tratamento, dificultando, certamente, a efetiva recuperação dos seus filhos. 

   Quando os pais são atendidos em suas necessidades de forma adequada, eles 

participam ativamente nos cuidados de seus filhos hospitalizados beneficiando tanto a 

criança quanto a família. Entretanto, percebo que mesmo os pais que foram 

devidamente orientados, no momento da internação ou nas etapas subseqüentes, 

demonstram temor, ansiedade e nervosismo. Em sua maioria isto é observado quando 

informamos a necessidade de um procedimento invasivo como a punção venosa 

periférica, por exemplo, seja com Dispositivo Intravascular Periférico (DIP) ou Cateter 

Central de Inserção Periférica (CCIP). Acredito que a analogia que os pais fazem entre 

o procedimento invasivo e a dor, somada ao choro da criança, talvez seja a explicação 

para determinado comportamento. 

 Durante a minha prática assistencial comecei a observar como a punção venosa 

era estressante para a criança (que associava aquele momento à dor e ao sofrimento), 

para a família (que na maioria das vezes já se encontrava esgotada devido aos 

procedimentos realizados durante a internação) e para o profissional de enfermagem 

(que por inúmeras vezes encontrava-se cansado devido à carga horária de trabalho e 

acabava tendo insucesso nas tentativas de punção venosa). As várias tentativas para se 

conseguir um acesso periférico acarretavam: aumento do estresse em todos os 

participantes envolvidos naquele momento e desperdício de material, visto que a cada 

tentativa de punção venosa se usa um dispositivo intravascular periférico. 

 Desta forma o objeto de estudo delimitado é o custo do Dispositivo 

Intravascular Periférico na internação em pediatria. 



 

    Tal pesquisa torna-se relevante por oferecer a partir de seus resultados subsídios 

aos administradores hospitalares permitindo-lhes criar estratégias para gerenciar a 

redução dos custos com acessos venosos e garantir assim a melhoria da qualidade da 

assistência prestada, no que tange não só a realocação de recursos economizados nessa 

esfera, mas também na redução do estresse gerado ao cliente, acompanhante e equipe de 

enfermagem. 

 

 As questões norteadoras e os objetivos 

   Para me orientar no desenvolvimento do objeto de estudo desta dissertação, 

tracei as seguintes questões norteadoras: 

a) Quantos Dispositivos Intravascular Periférico são utilizados durante a internação 

hospitalar na unidade pediátrica? 

b) Quais as causas de substituição de um Dispositivo Intravascular Periférico? 

c) Qual a média de permanência de um Dispositivo Intravascular Periférico? 

d) Quais os custos que envolvem a punção venosa? 

   Tive por objetivos: 

a) Levantar os custos do Dispositivo Intravascular Periférico utilizado durante a 

internação em uma unidade pediátrica; 

b) Identificar as causas de substituição do Dispositivo Intravascular Periférico nos 

acessos venosos durante a internação em uma unidade pediátrica; 

c) Correlacionar o custo do Dispositivo Intravascular Periférico na composição da 

remuneração final das internações pediátricas pagas pelo Sistema Único de Saúde. 

 

 Estrutura do Estudo 

A dissertação está delineada da seguinte forma: 

Na Introdução descrevo o meu caminhar na enfermagem e os motivos que me 

impulsionaram para o tema, os objetivos do estudo e suas contribuições. 

No Capítulo I apresento os Fundamentos Teóricos que embasaram as reflexões, 

os quais balizaram também a análise dos resultados obtidos na coleta de dados. 

O Capítulo II traz o percurso metodológico empreendido no decorrer do 

trabalho, explicitando os caminhos escolhidos para alcançar a meta estabelecida. 



 

O Capítulo III destinei à apresentação e discussão dos resultados, a partir da 

coleta de dados no que tangia os acessos venosos de crianças internadas na enfermaria 

de Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro. 

Para encerrar o estudo trago as Considerações Finais, as quais compreendem as 

reflexões sobre o problema de pesquisa, através uma síntese do estudo em que se 

ressaltam os fatores inerentes aos custos com acessos venosos periféricos. Os limites da 

pesquisa são evidenciados com a expectativa que os enfermeiros assistenciais e gerentes 

de enfermagem encontrem subsídios para criarem formas diferentes de organizar o seu 

trabalho, a fim de contribuir para tornar mais efetivo o cuidado de enfermagem, onde 

predominam os valores éticos sobre os valores de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

BASES TEÓRICAS 

 

Neste capítulo apresento os Fundamentos Teóricos que embasaram as reflexões, 

os quais balizaram também a análise dos resultados obtidos na coleta de dados. 

 

1.1 A Economia da Saúde e os Recursos em Saúde 

 

  A Economia da Saúde (ES) é uma especialidade recente no Brasil, procura aliar 

os conhecimentos adquiridos pela Medicina (segurança do procedimento, eficácia e 

efetividade da intervenção) ao conceito de eficiência - originado na Economia, com o 

objetivo de instrumentalizar os gestores de saúde em suas tomadas de decisão, 

principalmente quanto a um melhor aproveitamento de recursos frente às necessidades 

da sociedade. Desta forma, eficiência na aplicação dos recursos não se torna sinônimo 

de economia de verbas, mas sim, a melhor alocação dos recursos disponíveis, levando-

se em consideração segurança, eficácia e efetividade das intervenções avaliadas 
4
. 

Na busca pela maximização da eficiência do setor saúde, uma das ferramentas 

utilizadas é a compreensão da utilização dos recursos, seus custos e os potenciais 

ganhos de saúde para a população. O conjunto dos estudos que utilizam estes conceitos 

pode ser chamado de Avaliação Econômica em Saúde (AE) 
4
. 

 A AE - um dos instrumentos da ES - é tida como uma ferramenta fundamental 

para as tomadas de decisão na área de saúde, auxiliando os gestores a observarem o real 

impacto das doenças na sociedade, tanto do ponto de vista de agravo à saúde, como as 

conseqüências econômicas para a sociedade decorrentes destas doenças. Tem como 

objetivo principal auxiliar a tomada de decisão, visando uma melhor alocação dos 

escassos recursos disponíveis. A AE pode ser classificada como incompleta e completa 

4
. 

 Na AE incompleta, temos os estudos do tipo "custo da doença" (cost of illness) e 

"comparação de custos" (cost comparison). No tipo "custo da doença", estima-se e 

quantifica-se a utilização de recursos das diversas intervenções propostas para 



 

determinada doença, em um período de tempo. Tem como objetivo conhecer o padrão 

de utilização destes recursos (adequados e/ou inadequados) conforme a melhor 

evidência tida como cientificamente válida no momento do estudo. Cada recurso é, por 

sua vez, custeado em termos monetários, o que permite, ao final, termos um custo total 

da doença para o sistema de saúde. No tipo "comparação de custos", temos a 

possibilidade de comparar a utilização de recursos de duas intervenções pré-definidas 

para uma determinada doença ou condição e, na seqüência, valorar os recursos 

utilizados, em termos monetários 
4
. 

A AE completa é o instrumento utilizado pela ES para a análise sistemática e 

comparativa de duas ou mais intervenções na área da saúde, considerando-se os custos e 

benefícios proporcionados. 
5
 

 Diante da complexidade de seu objetivo, a AE completa deve ser vista sob três 

diferentes vertentes: A) tipos de AE; B) possíveis pontos de vista da análise; e C) 

diferentes tipos de custos. 

A) Tipos de AE completa: custo-minimização; custo-efetividade; custo-utility e custo-

benefício; 

1) Custo-minimização é a análise realizada quando duas ou mais intervenções 

proporcionam o mesmo benefício, diferindo apenas em relação aos custos. Sendo assim, 

apenas os custos seriam considerados, visto que os desfechos são os mesmos. Não é 

uma análise muito utilizada, uma vez que é raro encontrarmos intervenções que 

apresentem os mesmos benefícios comprovados cientificamente.  

2) Custo-efetividade, mais comumente encontrado na literatura, é utilizado quando as 

intervenções apresentam desfechos clínicos semelhantes, porém diferenciando-se não só 

quanto aos custos, mas também quanto à extensão dos efeitos esperados.  

3) Custo-utility evidencia a preferência do indivíduo ou da sociedade por um estado de 

saúde ou desfechos específicos. O parâmetro mais comumente utilizado é o "Quality 

Adjusted Life Years - QALY" (sobrevida ajustada à qualidade de vida). Este tipo de 

análise vem adquirindo grande expressão em pesquisas atuais 
6
, pois possibilita a 



 

comparação entre diversas intervenções em diferentes doenças ou especialidades 

médicas, uma vez que o parâmetro que mensura o ganho de saúde pode ser medido em 

qualquer condição ou doença. Isto favorece o processo de tomada de decisão pelos 

gestores de diversas áreas, pois, teoricamente, possibilita uma alocação mais eficiente 

dos escassos recursos existentes. 

4) Custo-benefício é um tipo de análise na qual os resultados são estimados em valores 

monetários. Devido à dificuldade, complexidade e controvérsias em se valorar a vida 

humana e determinadas condições de saúde em termos monetários, ainda é uma análise 

raramente encontrada na literatura. 

B) Possíveis pontos de vista – ou perspectivas - da análise 

 É de fundamental importância para a AE a perspectiva sob a qual a análise de 

custos é feita. Baseia-se em quem irá arcar com os custos referentes ao programa 

estudado, além de definir quais serão os recursos (custos) incluídos para a análise. 

Exemplos de pontos de vista são: do paciente, da instituição de saúde, do Ministério da 

Saúde, ou, geralmente, da sociedade 
4
. 

Na perspectiva do paciente, por exemplo, são considerados os custos referentes às 

consultas (quando pagas por ele), ao transporte entre sua residência ou local de trabalho 

até o local de tratamento, retorno, entre outros 
4
. 

 No entanto, a perspectiva da sociedade é a mais abrangente, pois considera todos 

os custos referentes ao programa, independente de quem irá pagar as despesas. Isto faz 

com que esta perspectiva seja considerada a mais apropriada para embasar as decisões 

tomadas na área da saúde 
4
. 

C) Diferentes tipos de custos 

 Para melhor compreensão deste item, vale ressaltar que os termos recursos e 

custos são distintos, embora em todo recurso empregado incida um custo. Os recursos 

se referem aos procedimentos aplicados e/ou avaliados; os custos se referem aos valores 

atribuídos a cada recurso. Diante disso, tanto a quantificação do recurso quanto seus 

custos podem ser encontrados na literatura. 



 

 Em uma AE completa, os custos podem ser classificados como diretos, indiretos 

e intangíveis 
7
:  

a) Custos diretos: estão diretamente relacionados aos recursos oriundos da intervenção. 

São subdivididos em custos médico-hospitalares (custo de medicações, exames, 

internações, remuneração dos profissionais, consultas médicas e fisioterápicas, 

cirurgias, entre outros) e custos não médico-hospitalares (transporte de ida e volta ao 

tratamento, contratação de terceiros para auxílio no tratamento, entre outros). 

b) Custos indiretos: não estão diretamente relacionados à intervenção. No entanto, 

podem gerar custos tanto para os pacientes e familiares, quanto para empregadores ou 

para sociedade (ex: a redução/ falta de produtividade do usuário e/ou familiar, devido ao 

tempo despendido para participação no programa de saúde ou de doenças decorrentes). 

c) Custos intangíveis: são os mais difíceis de serem medidos ou valorados, pois se 

referem ao custo do sofrimento físico e/ou psíquico. Dependem, unicamente, da 

percepção que o paciente tem sobre seus problemas de saúde e as conseqüências sociais, 

como o isolamento. Geralmente, estes custos não são inclusos nas análises de custos, 

visto que ainda existe grande controvérsia sobre a metodologia para obtenção dos 

mesmos. 

 Para finalizar é importante lembrar que a Economia da Saúde não tem como 

propósito determinar o que deve ser feito, mas sim, fornecer dados consistentes para que 

os tomadores de decisão se encontrem suficientemente munidos de informações para 

melhor alocarem os recursos disponíveis. 
8 

1.1.2 O custo de ficar doente: um breve histórico 

 Os estudos que procuram analisar objetivamente o impacto econômico da 

doença enfrentam uma séria dificuldade no problema da avaliação econômica da vida 

humana. Embora, do ponto de vista médico, possa parecer repugnante a simples idéia de 

se atribuir um valor econômico a uma vida, a análise menos emocional e mais objetiva 

do problema mostra que a sociedade moderna, através das instituições de previdência 

social e do seguro de vida, seguro contra acidentes, e outros, aceita, sem nenhuma 



 

dúvida possível, a idéia de que a perda de uma vida representa um prejuízo econômico 

seja para a família, seja para a sociedade como um todo. Este reconhecimento não 

implica, de nenhuma forma, desconhecer os custos não econômicos da doença ou da 

morte, aqueles que mais de perto preocupam os profissionais de saúde. A dor, a 

angústia, o sofrimento, os quais não têm preço, representam, do ponto de vista ético, 

uma categoria de bens aos quais os economistas, também conscientes do seu valor, 

referem-se como os "custos intangíveis" da enfermidade 
9
, querendo com isso significar 

que os mesmos não são passíveis de expressão em termos monetários. 

 É essa, entretanto, uma dificuldade da qual os profissionais de saúde e 

economistas não podem fugir, quando resolvem estudar o fenômeno saúde-doença do 

ponto de vista econômico. Na realidade o problema não é novo e a sua abordagem 

inicial verificou-se já de longa data. Sir William Petty, no século XVII é considerado 

como tendo sido o primeiro a tentar o cálculo do valor econômico de um homem. A 

estimativa de Petty, freqüentemente citada 
10,

 vale ser referida como um marco 

histórico, sendo de interesse destacar que o autor, após avaliar entre 69 e 90 libras 

esterlinas o valor de cada cidadão adulto, chamou a atenção para o prejuízo 

representado  “pela peste e pela mortalidade de homens na guerra". Smith 
11

, em sua 

obra clássica, voltou a abordar o assunto cerca de 75 anos mais tarde, sem tentar 

estimativas numéricas, mas alinhando, de modo bastante claro como uma das formas de 

capital fixo "as habilidades adquiridas pelo conjunto de habitantes ou membros da 

sociedade" ou seja, o capital humano. Ele comparou a "very uncertain duration of 

human life'' com a duração mais certa e garantida de uma máquina, para chamar a 

atenção para os cuidados especiais que deveria merecer aquele tipo de capital, o 

homem. 

 Vinte anos após o seu contundente relatório sobre a situação de saúde das 

populações trabalhadoras da Inglaterra. Chadwick 
12

, para reforçar seus argumentos em 

defesa da melhoria da saúde dos trabalhadores, apresentou estimativas do valor 

econômico da vida humana baseadas no custo de criar e educar uma criança, através das 

várias idades, até atingir o período de produtividade econômica, levando ainda em conta 

o risco da mortalidade precoce. 



 

 Todavia, a primeira abordagem cientificamente rigorosa do problema foi feita 

por Farr
13

, estatístico inglês, em 1853, motivado pelo problema do cálculo de taxas e 

impostos. O método de Farr consistia em computar o valor presente, líquido, dos ganhos 

futuros esperados de cada indivíduo, de acordo com a sua faixa etária e com as 

esperanças de vida prevalentes. 

 Os estudos atuais 
19

 sobre os custos das enfermidades, tais como os de Fein usam 

fundamentalmente a metodologia de Dublin e Lotka 
14

. 

 O trabalho de Fein 
10

, datado de 1958, referente às repercussões econômicas das 

enfermidades mentais, constituiu um marco na literatura sobre o custo das doenças para 

a sociedade. Nele o autor não apenas apresentou o resultado de sua pesquisa sobre os 

custos diretos e indiretos das doenças mentais nos Estados Unidos, como também 

estabeleceu bases metodológicas e princípios sobre os quais iriam se fundamentar a 

maioria dos trabalhos subseqüentes. Segundo Fein 
10

, cada país enfrenta os custos da 

doença, tanto os diretos, com as atividades de cura ou de prevenção, como os indiretos, 

resultantes da morbidade ou da mortalidade. Em sua opinião, pode-se demonstrar que, 

em certos casos, é possível que um aumento no custo direto (melhores programas de 

prevenção e tratamento) provoque uma diminuição proporcionalmente maior nos custos 

indiretos (absenteísmo, baixa de produção), resultando assim numa diminuição do custo 

total, tese que o autor defendeu ao analisar o problema das doenças mentais. 

Ao discutir o problema dos custos indiretos, Fein 
10

 abordou de maneira segura e 

inequívoca a questão de até onde os indivíduos doentes, caso estivessem sadios, 

estariam engajados em atividade produtiva, ou não, a depender da situação da economia 

e do nível de desemprego. A seu ver é injustificável o raciocínio de que em certas 

conjunturas econômicas a doença não reduz o produto nacional, ao contrário, reduz a 

taxa de desemprego. A discussão dos custos indiretos da doença deve necessariamente 

partir da premissa de que o indivíduo sadio terá oportunidade de participar do processo 

produtivo e que a economia (dos vários países) deve organizar-se para dar esta 

oportunidade. Os responsáveis pela saúde devem admitir que os indivíduos sadios 

estarão produzindo, e se não for este o caso, cabe a outros a responsabilidade por este 

problema. Em termos metodológicos, Fein
 10

 aceitou o salário como a melhor medida da 



 

produção econômica de cada indivíduo (com base na teoria da produtividade marginal); 

entretanto negou o valor do trabalho doméstico (das "donas de casa") em virtude do 

mesmo não ser assalariado. 

 Dez anos após as contribuições de Fein, Machado
 15

 em 1968 ao investigar 

critérios para hierarquização de problemas de saúde propôs a utilização, entre outros, de 

um "índice de importância" das diversas causas de morte, representado pela "perda dos 

anos potenciais de vida" o que a nosso ver, indiretamente reflete o reconhecimento do 

valor destas vidas para o processo de produção e para o desenvolvimento econômico. 

 Assim, tais pensadores contribuíram para que o Brasil começasse a despertar 

para o problema das repercussões econômicas da doença, que hoje atingem diretamente 

a economia nacional. 

1.1.3 A contabilidade de custos e seus fundamentos básicos 

 Para Martins 
16

 do ponto de vista econômico-financeiro, os hospitais podem ser 

descritos como grandes empresas, pois seus ativos, passivos, custos e despesas 

operacionais somam milhões. Por outro lado, hospitais são recursos necessários à 

comunidade e devem ser administrados para gerar os serviços que ela necessita, com o 

menor custo possível e nível de qualidade máximo, para que se perpetuem e remunerem 

adequadamente os fatores de trabalho e capital. 

 A identificação adequada de custos é importante no sentido de maximizar a 

utilização dos recursos. Alguns conceitos básicos devem estar claros para a 

compreensão deste estudo. 

 Couttolenc e Zucchi 
17

 determinaram custo como o valor dos bens ou serviços 

consumidos ou aplicados em um período definido para produzir outros bens ou serviços 

nesse mesmo período. É o valor de todos os recursos utilizados na produção e 

distribuição de seus serviços. 

 Segundo Martins 
16

 custo é o gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na 

produção de outros bens ou serviços. O custo é um gasto que só é reconhecido como 



 

custo no momento de sua utilização para fabricação de um produto ou execução de um 

serviço. Pode ser classificado em direto e indireto; fixo e variável.  

 Desta forma quando nos referimos ao custo neste estudo estamos relacionando o 

mesmo a execução  dos procedimentos de enfermagem, em especial a punção venosa 

periférica. 

 O custo direto pode ser mensurado e identificado com o produto. O custo 

indireto não é identificado diretamente com o produto, é o custo comum a diversos 

procedimentos e serviços, não pode ser medido com exatidão e são utilizadas 

estimativas e sistemas de rateio
16

. 

 O custo fixo é constante em relação às oscilações na atividade em questão; e o 

custo variável oscila, é dependente do volume de atividade. 
16

 

 A soma dos custos direto e indireto é o custo total. 
16

 

 Beulke e Berto 
18

 definem sistema de custeio como um conjunto de 

procedimentos adotados em uma empresa para calcular algo, ou seja, os bens e serviços 

nela processados. Pode se dizer que um sistema de custeio constitui a metodologia 

aplicada ao desenvolvimento do cálculo de custos. 

 Existem diferentes sistemas de custeio, no entanto, o mais utilizado nas 

organizações hospitalares é o sistema de custeio por absorção. O sistema de custeio por 

absorção consiste na apropriação de todos os custos diretos e indiretos, fixos ou 

variáveis. Este pode ser aplicado em diferentes objetos de custos, ou seja: um serviço, 

um tratamento ou patologia, um procedimento ou uma atividade. 

 Para Bittar 
19

 sistemas de custeio por procedimentos são associados 

imediatamente a uma determinada intervenção médica ou de enfermagem. Em geral, 

estão associados a um centro de custos. O ponto de partida é a criação de uma 

classificação de procedimentos e o conhecimento de seus insumos e componentes, visto 

que o próprio procedimento pode ser considerado um produto. 



 

 O sistema de custeio por patologia deriva do sistema de custeio por 

procedimento, que através de uma classificação de enfermidades, comumente utiliza-se 

a Classificação Internacional de Doenças – CID; agregada ao conjunto de 

procedimentos utilizados, adiciona os custos de cada um, resultando no custeio por 

patologia. 
20 

 Martins 
16

 concluiu que nenhum sistema de custos, por mais completo e 

sofisticado que seja, é suficiente para determinar que uma empresa tenha total controle 

dos seus custos e despesas. Principalmente porque a fase mais importante do ciclo para 

essa finalidade é a tomada de decisões com respeito à correção dos desvios. 

 No ambiente hospitalar, os custos têm sido utilizados como referência para o 

consumo de recursos e ao estabelecimento de preços de procedimentos com os 

diferentes convênios. No entanto, tem se observado uma grande variabilidade de custos 

dos procedimentos em razão das condições únicas de cada paciente, havendo 

necessidade de estudos que afiram os custos, mas também, demonstrem sua 

variabilidade e suas causas. 

 

1.1.4 O Custo da Assistência de Enfermagem  

 O trabalho da enfermeira está muito atrelado a uma estrutura e funcionamento 

com instrumentos normativos e legais em direção a uma atividade especifica da 

profissão que é o Cuidado de Enfermagem – distante do financeiro – realidade ainda 

não incorporada pela enfermeira. O comportamento da enfermeira vai rumo a um 

processo habitual, repetitivo e rotineiro, reduzindo seus esforços a simples técnicas 

hierarquizadas na divisão social do trabalho. Esta orientação tecnocrática resulta na 

preocupação maior com o cotidiano do cuidar, não lhe restando tempo para que pense, 

estude ou discuta sobre outros assuntos de seu interesse, como neste caso, o valor 

econômico do trabalho que realiza dentro das Instituições Hospitalares. 
21

 

 Vivemos hoje um período filosoficamente chamado de pós-modernidade onde o 

poder econômico e político pertencem ao capital financeiro e ao setor de serviços. Sob 

esta ótica, o pensamento critica as idéias modernas e as recusa, como, por exemplo, 



 

quando dá importância a idéia de diferença. Entendemos como diferença, a condição 

que concebe a sociedade como uma estrutura que opera pela divisão social das classes 

(cada uma das quais como uma realidade e uma identidade definidas pela economia e 

pela política, e contrárias umas as outras, ou em luta contínua), e considera o social, 

como uma teia fragmentada de grupos que se diferenciam por etnia, gênero, religião, 

costumes, comportamentos, gostos e preferências. 
21

 

 Dentro do contexto pós-moderno, a enfermagem vem buscando aquilo que deve 

ser considerado fundamental em seu processo de cuidar, o ser Humano, e, nesse 

processo, mostrar a diferença que existe entre o seu trabalho e o trabalho dos demais 

membros da equipe de saúde. 
21

 

 O cliente é quem determina o padrão de qualidade através de seus valores 

sociais, morais, espirituais e de conhecimento. Suas experiências servem de parâmetros 

de valorização, ou insatisfação, que são levadas ao mercado podendo beneficiar as 

empresas e/ou afastar outros clientes potenciais. 
21

 

 O trabalho da enfermeira é de fundamental importância para que a relação custo 

- beneficio, seja bem implementada e controlada dentro da empresa. Sendo assim, 

devemos nos preocupar em saber quanto custa nosso trabalho para a empresa e para nós 

mesmas, a fim de buscar intensivamente a melhoria do preço de cada ação que 

praticamos e a valorização do nosso trabalho, perante os compradores dos serviços de 

saúde dos hospitais e donos de empresas de saúde. 
21

 

 A qualidade da assistência de enfermagem prestada é um indicador de qualidade 

da empresa responsável pela prestação deste serviço, no entanto, somente ao 

dimensionarmos o valor da nossa prática, será possível exigir o real valor monetário que 

dela advém. 
21 

 A maioria dos nossos hospitais, e dos profissionais, não sabe quanto custa cada 

um dos seus serviços ou procedimentos. Como salientou Nakao 
22

 os valores monetários 

referentes ao trabalho que a enfermeira realiza estão embutidos nas diárias hospitalares 

e nas taxas de procedimentos, isto quando a empresa a cobra. Nesse sentido, torna-se 

imprescindível que a enfermagem tenha consciência do quanto vale cada cuidado que 



 

presta, para, talvez, buscar a separação deste conjunto de atividades e das outras que o 

hospital mercantiliza. 

 Poucos enxergam que a assistência de qualidade prestada pela enfermeira tem 

grande influência na redução de custos como, por exemplo, aumentar a rotatividade dos 

leitos pela diminuição do tempo de permanência dos clientes nos hospitais. Desta forma, 

poderíamos ter uma maximização no preço de nosso trabalho. 
21

 

 O cuidado ofertado pelas enfermeiras, sendo de melhor qualidade, proporciona 

ao cliente maior possibilidade de recuperação e maior rapidez em sua cura. Essa rapidez 

traz como conseqüência para a Instituição, maior rotatividade e seus leitos, diminuindo 

os custos e aumentando os lucros, porque uma alta tem como conseqüência imediata 

ocupação do leito. E só a pratica pode mostrar isto, reforçando sua importância no 

mercado de trabalho, mostrando, de fato, para a sociedade, que a enfermeira se 

diferencia dos outros membros da equipe de enfermagem pelo cuidado que presta, 

podendo se mostrar como ciência e ser mais bem remunerada pelo serviço que presta. 
21

 

 Assim, através da valorização do cuidado de enfermagem, será possível 

melhorar a assistência de enfermagem aos clientes, enfatizando a qualificação dos 

profissionais que fazem parte desta equipe, através de estudos, pesquisas e treinamentos, 

agregando um valor bem maior ao produto/serviço final da empresa. 
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1.2 Contextualização do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 O Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) é uma unidade acadêmica 

especial da Universidade Federal Fluminense (UFF), que por sua vez é uma autarquia 

federal ligada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC). O HUAP possui autonomia 

parcial, podendo somente executar despesas ordinárias, ficando assim impossibilitado 

de firmar convênios e parcerias com outras instituições, tendo que para isto se reportar a 

UFF. 

 Pela sua natureza universitária o hospital tem compromisso com o ensino e a 

pesquisa a partir da prestação da assistência médico-hospitalar qualificada e capaz de 



 

servir como base de atenção à saúde e a formação de recursos humanos para o setor, em 

consonância com os preceitos de SUS. 

 O HUAP fica situado no centro da cidade de Niterói, na região Metropolitana II. 

Por estar situado em tal região, composta pelos municípios de Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito e Silva Jardim, o hospital tem uma clientela em potencial 

de 1.850.000 (um milhão e oitocentos e cinqüenta mil) habitantes. Além disso, absorve 

pacientes de parte da Baixada litorânea – Saquarema e Araruama – e de parte da Região 

Serrana – Cachoeira de Macacu e Papucaia. 

O HUAP integra os mais de seis mil hospitais que fazem parte do SUS, estando 

entre os 154 hospitais que foram reconhecidos pelo Ministério da Saúde e da Educação 

como de ensino ou de auxiliares de ensino, estando credenciado ao recebimento do 

Fator de Incentivo ao Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa em Saúde (FIDEPS), ou 

seja, à parcela adicional de recursos do SUS. É um dos 45 hospitais universitários 

ligados às Instituições Federais de Ensino (IFES), no caso, a UFF, estando entre os 16 

da região sudeste
 23

. 

O caráter de referência do HUAP como concentrador de pacientes mais graves 

em nível terciário e quaternário e, por isso, exigindo mais recursos e atenção, 

corresponde ao papel delineado pelo próprio Conselho Nacional de Saúde, abrangendo 

ações de média e alta complexidade. 

A missão do HUAP “é ser um Hospital Escola que presta assistência integral à 

saúde, forma e qualifica profissionais dessa área, desenvolve pesquisa, garantindo 

qualidade e condições de cidadania e dignidade para os que dele se utilizam” 
24

. 

1.2.1 Financiamento Hospitalar 

O seu financiamento é realizado pelo SUS e pelo Fator de Incentivo ao 

Desenvolvimento e Pesquisa (FIDEPS). A tabela de remuneração por procedimento do 

SUS, não cobre integralmente os custos do hospital (sub-remunera) 
25

. 

Ainda em relação ao financiamento, o Ministério da Saúde e da Educação, numa 

ação conjunta, editaram a Portaria Interministerial n.1006 de 27 de maio de 2004, a qual 

criou o Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino do Ministério da Educação 



 

no SUS ,  o qual previu para o ano de 2004 a destinação de cinqüenta milhões de reais 

para os HU das Instituições Federais de Ensino (IFES). Esse aporte financeiro foi 

possibilitado aos hospitais universitários ligados ao MEC e que foram certificados como 

hospitais universitários, nos termos da Portaria Interministerial n.1000 de 15 de abril de 

2004. O HUAP foi inserido nesse programa ao ser certificado como hospital de ensino 

26
. 

 Como o hospital é basicamente financiado pelo SUS, com repasse através do 

gestor municipal – Fundação Municipal de Saúde de Niterói, que possui gestão plena, o 

desenvolvimento de suas atividades é pautado em um Contrato de Metas de vigência 

qüinqüenal. Esse Contrato é um convênio entre o município de Niterói e a UFF, no 

âmbito da Reestruturação dos Hospitais Universitários e de Ensino. 

 O objetivo do Contrato de Metas é definir a inserção do HUAP na rede 

regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, visando à garantia da 

atenção integral à saúde dos munícipes da região em que ele está inserido. Como todo 

contrato gera obrigações entre as partes contratantes 
27

. 

 Por esse Contrato fica claro o papel do HUAP nas ações de saúde e o seu perfil 

de atendimento, isto é, média e alta complexidade. 

 São condições gerais para cumprimento do Contrato de Metas 
27

: 

 O acesso ao SUS se faz preferencialmente pelas unidades básicas de saúde, 

ressalvadas as situações de urgência e emergência; 

 Assim, constata-se o perfil de atendimento: média e alta complexidade, 

recebendo pacientes referenciados. Assistência primária deve ser realizada na Rede 

Básica de Saúde – nível municipal. 

 O encaminhamento e atendimento do usuário devem estar em acordo com as regras 

estabelecidas para a referência e contra-referência, ressalvadas as situações de 

urgência e emergência; 

 Observar a gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados; 



 

 A prescrição de medicamentos deve observar a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais – RENAME, excetuadas as situações aprovadas pela Comissão de Ética 

Médica; 

 Obrigatoriedade de atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de 

Humanização do SUS; 

 Observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e demais gestores do SUS; 

 Estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para todas as atividades de 

saúde decorrentes do Contrato de Metas; 

 Colocar à disposição do SUS 100% da sua capacidade instalada.  

 São obrigações do HUAP, cumprir todas as metas e condições especificadas no 

Plano Operativo 
28

 o qual é anual e integra o Contrato de Metas e também o Termo de 

Referência anexo à Portaria Interministerial nº. 1006 MEC /MS de 2004. Como já 

mencionado anteriormente, essa portaria é de aplicação exclusiva aos hospitais 

certificados como de ensino pela Portaria Interministerial MEC /MS nº 1.000, de 15 de 

abril de 2004. 

 Este Termo faz referência à descrição das diretrizes gerais que orientarão a 

relação entre o gestor local do SUS e o representante legal do hospital de ensino, bem 

como dos serviços e atividades pactuadas e formalizadas por meio de contrato de 

gestão, plano operativo e de metas que devem contemplar as ações relativas a: atenção 

à saúde, gestão, educação, pesquisa, avaliação e incorporação tecnológica e 

financiamento.  

 No Contrato de Metas é estabelecido como os recursos financeiros serão 

repassados mensalmente ao hospital pelo Gestor 
27

: 

 Os procedimentos de alta complexidade e os procedimentos remunerados pelo 

Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC) serão repassados ao HUAP 

pelo sistema de pagamento pós-fixado, ou seja, de acordo com a sua produção 

mensal aprovada pela Secretaria Municipal de Saúde;  



 

 Os procedimentos de média complexidade, atividades de ensino e de educação 

permanente serão repassados ao HUAP pelo sistema de valores pré-fixados; 

Todos esses repasses estão vinculados ao cumprimento das metas de qualidade 

discriminadas no Plano Operativo Anual, as quais são permanentemente monitoradas, 

através dos indicadores de acompanhamento. 

 Nesse Plano estão constituídas as metas físicas, metas de qualidade, atividades 

de ensino e pesquisa, fluxos de referência e contra-referência e indicadores para o 

HUAP, bem como compromissos a serem cumpridos pela instituição para que faça jus 

aos recursos financeiros adicionais oriundos do processo de certificação. 

 Constata-se desta maneira que todo o funcionamento desse ambiente está 

intimamente vinculado a outro sistema – o sistema municipal de saúde, com o qual 

também interage e mantém interdependência 
29

. 

 

1.3 O Processo de Hospitalização e a Criança  

 Quando estar doente exige hospitalização esta representa um impacto 

considerável na história de vida de qualquer indivíduo, em especial, da criança, 

ocasionando a separação da mesma do seu contexto familiar e quebra na sua rotina de 

vida. Ao ser internada, cada criança deverá compor seu território e identidade na 

instituição, ou seja, cada criança deve receber seu leito, suas roupas de cama e vestiário, 

uma mesa de cabeceira e uma cadeira.  Com relação à rotina hospitalar as crianças são 

freqüentemente submetidas às condutas terapêuticas (exames, administração de 

medicamentos, e outros) e situações variadas (rotinas de horários para o banho, a 

alimentação, as brincadeiras, o repouso, e etc) que podem agravar seu estado clínico, 

sua condição psicológica e social, dificultando desta forma sua adaptação durante esta 

fase 
30

. 

 Geralmente, a doença e o processo de hospitalização são os primeiros estressores 

aos quais as crianças são submetidas, e como estas ainda possuem limitados 

mecanismos de defesa para essas situações, suas reações podem ser as mais variadas 

possíveis. Desta forma acredita-se que o modo de a criança reagir à hospitalização 



 

depende de sua idade, da preparação, das experiências anteriores com doenças, das 

condições emocionais, do apoio da família e da equipe de saúde 
31

. 

 Ao pensar nos estressores presentes durante a hospitalização reporto me as 

Teorias de Enfermagem, em particular a Teoria de Betty Neuman que é capaz de 

explicar todo esse processo. 

 Neuman mostrou suas idéias identificadas em três áreas: o homem, a 

Enfermagem e o modelo Multidimensional. Sobre o homem ela diz que “O homem é 

um sistema aberto em contato com seu meio. É composto da inter relação de fatores 

fisiológicos, psicológicos, socioculturais e de desenvolvimento, em permanente 

mudança e movimento, numa ação recíproca com o seu meio; cada individuo através do 

tempo, desenvolve respostas aos estressores; o ser humano é um sistema aberto em 

contato com o meio ambiente”. Sobre a Enfermagem afirma que: “É relacionada com a 

pessoa total. É uma profissão diferenciada que se ocupa de todas as variáveis que 

afetam a resposta do individuo ao estresse; a Enfermagem pode intervir nas respostas 

dos pacientes aos estressores em três níveis: pré-encontro (prevenção primária), 

encontro (tratamento) e reconstituição; o campo perceptivo do provedor de cuidados 

deve ser avaliado com o cliente; Enfermagem e Medicina são complementares por sua 

natureza”. Sobre o modelo multidimensional relata que: “Cada individuo tem uma 

estrutura básica de recursos de energia, e dinâmicos estados de adaptação através da 

linha de resistência, da linha normal de defesa e da linha flexível de defesa; estressores 

são tanto internos quanto externos e o grau de reação depende das forças de resistência 

encontradas pelo individuo no seu enfrentamento”. 
32

 

 Porém, para Neuman, a pessoa total tem todas as partes inter-relacionadas e 

interdependentes. A ocorrência de situações de enfrentamento (stress) provoca 

automaticamente reações orgânicas com efeitos simultâneos fisiológicos, psicológicos, 

sócio-culturais e até mesmo ambientais 
33

. 

 O homem é capaz de receber, através de seu sistema pessoal, intervenções de 

origem extrapessoais e interpessoais. Ele interage com o meio ambiente ajustando-se a 

esse por si mesmo. O Modelo multidimensional, que considera a pessoa total, por 



 

lógica, busca atentar para todas as variáveis que afetam um individuo numa hierarquia 

que define prioridades de necessidades, em qualquer tempo e espaço 
33

. 

 Para Neuman a condição na qual todas as partes e subpartes do homem estão em 

harmonia com o sistema total é o bem-estar, requerendo trocas de energias para manter 

a integridade do sistema. Esta totalidade é baseada no inter-relacionamento das 

variáveis, a qual determina o grau de resistência que uma pessoa tem em qualquer 

situação de enfrentamento. É oportuno, reafirmar que em sua totalidade o homem é 

único e para tanto com características individuais, porém, é um sistema aberto em 

interface total com o ambiente 
33

. 

 O modelo de Neuman  é composto essencialmente por dois elementos: o estresse 

e a reação a ele, somados as variáveis de tempo e/ou ocorrências, condições presentes 

e/ou passadas do individuo, natureza e intensidade do estressor e a quantia requerida 

pelo organismo para adptar-se as situações.  

 Desta forma, Neuman considera que as quatro maiores categorias de estressores 

são: a dor, mudança cultural, privação sensorial e a perda. São universalmente aplicados 

por serem genéricos, portanto oferecem um marco referencial para análise. A 

identificação da natureza de reação e a possível reação a esses estressores, juntamente as 

várias limitações e condições que os acompanham é a tônica para a análise dos mesmos. 

O estado de equilíbrio que requer trocas de energia pelas quais o homem é capaz de 

enfrentar seus invasores é denominada por Neuman de Homeostasia. Assim sendo, o 

individuo enfrenta seus estressores e recupera o seu estado de viver saudável, 

confirmando a integridade do sistema. Nele a importância das intervenções de 

profissionais, que poderiam ser denominados atores agindo na redução da possibilidade 

de encontro do individuo com o estressor e, no caso desse persistir, tentar-se-ia através 

de técnicas metodológicas de cuidado a saúde, reforçar a linha flexível de defesa do 

individuo para minimizar a possibilidade de reação. Ressalta-se que os estressores 

podem também ser benéficos dependendo de sua natureza, grau e oportunidade e, 

também, do potencial individual de cada um em transformar o estresse em mudança 

positiva 
33

. 



 

 Os estressores, as reações e as forças de reconstituição podem ser vistos como 

intra, inter ou extrapessoais em sua natureza. Onde: os Fatores Intrapessoais são forças 

que ocorrem dentro do individuo; os Fatores Interpessoais são forças que ocorrem entre 

um ou mais indivíduos e os Fatores Extrapessoais são forças que ocorrem fora do 

individuo 
33

. 

 Na fase de lactância, o principal motivo de estresse é o que denominamos de 

“ansiedade típica da separação”. Nesse estágio, existem três fases que as crianças 

podem apresentar: protesto, desespero e desligamento. Na fase de protesto, as crianças 

ficam agressivas, choram e gritam, recusam a ajuda de pessoas estranhas. Na fase de 

desespero o choro cessa e pode ser seguido de depressão. A criança fica parada, sem 

querer brincar e sem querer a companhia de outras crianças. Na fase de desligamento ou 

negação, a criança torna-se mais ativa, interessada em brincadeiras. É muito comum a 

equipe de saúde achar que houve adaptação por parte da criança, mas na verdade este 

comportamento é o resultado da resignação, e não um sinal de contentamento 
34

. 

 Na infância a ansiedade típica da separação também é o principal estressor da 

hospitalização. Os infantes podem apresentar comportamentos parecidos com os 

lactentes, podendo também regressar para níveis mais primitivos no processo de 

desenvolvimento 
35

. 

 Na adolescência o principal estressor é a separação do grupo de amigos, por 

impor uma grave ameaça emocional, devida ao medo gerado pela incapacidade de 

exercer o controle ou liderança desse grupo e a perda da aceitação pelo mesmo 
34

. 

 Assim, o conhecimento acerca das características das reações que as crianças 

apresentam na situação de hospitalização é indispensável para os profissionais que 

trabalham nas instituições de saúde, uma vez que estas reações podem ser interpretadas 

como parte do quadro clinico da doença que determinou a internação 
35

. 

 A dor e a lesão corporal são outros fatores estressantes presentes na 

hospitalização. Sabe-se que a criança apresenta dificuldade em suportar o sofrimento 

físico, a limitação da atividade, as dietas alimentares e os procedimentos clínicos, que 

muitas vezes são dolorosos e traumatizantes. Para ela, a mudança radical dos seus 



 

hábitos causadas pela hospitalização e ainda muitas vezes pela separação materna, 

configura-se como agressão ou castigo, levando ao desenvolvimento de sentimentos de 

culpa, de abandono em relação aos pais e embotamento afetivo. Decorrem daí 

numerosos malefícios na maturação psicoafetiva da criança, verificados, por exemplo, 

através de perturbações na marcha e linguagem, perturbações digestivas, freqüentes 

infecções, distúrbios de comportamento e manifestações de desadaptação
 35

. 

 Os lactentes reagem à dor com expressões faciais de desconforto e com 

movimentos corporais, como contrações, contorções e ainda debatendo-se. Podem 

também chorar de modo bastante intenso 
34

. 

 Os infantes reagem à dor com caretas, mordidas, chutes, cerram os dentes e 

lábios, tentam bater ou fugir 
34

. 

 As reações de crianças pré-escolares a dor são semelhantes as dos infantes, no 

entanto nessa idade a expressão verbal já está bastante desenvolvida
 34

. 

 Os escolares reagem à dor com resistência física, incluindo mordidas, chutes e 

empurrões, tentando fugir, chorando ou suplicando. Estão conscientes dos significados 

das doenças e pedem um grande número de informações a respeito delas. Começam a 

mostrar preocupação com os resultados dos procedimentos que são realizados. As 

preocupações com a privacidade ficam evidenciadas 
34

. 

 A avaliação da dor da criança é um item de fundamental importância na 

assistência de enfermagem, mas muitas vezes ela é subestimada. Isso acontece porque 

na maioria dos casos os profissionais não compreendem o que seja dor ou ainda porque 

tentam ter a percepção da dor do outro. 

A teoria de Neuman vem sendo utilizada para as aproximações terapêuticas com 

crianças, adolescentes e famílias, proporcionando um método para o diagnostico de 

perturbações ou quebra da dinâmica familiar. 

É fácil fazermos uma correlação entre os estressores trazidos por Neuman e os 

custos intangíveis presentes na economia da saúde. Sendo possível determinar a 

presença dos mesmos no cenário de uma unidade pediátrica. 



 

Assim, a utilização de tal embasamento teórico respalda e reafirma toda a 

questão que envolve os custos “não mensuráveis” oriundos de uma internação 

prolongada e da realização de constantes procedimentos invasivos durante tal período. 

 Por outro lado, acredito que é possível ao Enfermeiro desenvolver um conjunto 

de reforços a essas defesas através da humanização da assistência, da educação e da 

mobilização social por melhores condições de saúde e de trabalho. 

 

 

1.3.1 A Cidadania da Infância e da Adolescência e a Hospitalização 

A assistência à saúde da criança é marcada por inúmeras transformações que 

tiveram inicio no século passado culminando hoje com a proposta de alojamento 

conjunto pediátrico. Essas alterações acompanharam a modificação dos conceitos 

sociais e sempre estiveram diretamente relacionadas com: o valor e o significado que a 

sociedade dá a criança, o modo de produção e o desenvolvimento das práticas em saúde. 

 Essa concepção foi sendo transformada a partir do momento em que se 

identificou que a criança apresentava especificidade e reações que variavam conforme a 

idade. Tal fato ocorre porque o ser humano está em constante evolução, desde o seu 

nascimento até a fase adulta, ultrapassando várias etapas, que se modificam pelas 

transformações inerentes ao seu crescimento e desenvolvimento. 

 Segundo Frota
 36

 a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), aprovados pelo Congresso Nacional em junho de 1990, são os 

primeiros documentos jurídicos legais brasileiros em que crianças e adolescentes são 

considerados sujeitos de direitos. A Constituição Federal, no art.227, determina que: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, a alimentação, a 

educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a 

liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 



 

toda forma de negligência, descriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão 
33

. 

  

 No Estatuto, crianças e adolescentes são definidos simultaneamente como 

“pessoas em condições peculiar de desenvolvimento” – justificando a necessidade da 

proteção integral e prioritária de seus direitos por parte da família, da sociedade e do 

Estado – e como “sujeitos de direitos” – significando que não podem mais ser tratados 

como objetos passivos de controle por parte da família, do Estado e da sociedade. 

 As primeiras legislações e instituições específicas destinadas à infância e a 

adolescência surgiram, em diversos países europeus e americanos, em fins do século 

XIX e nas primeiras décadas do século XX. As novas leis e instituições foram baseadas 

na “doutrina da situação irregular” que tinha como eixo a idéia de controle social dos 

“menores” infratores e daqueles considerados abandonados moral ou materialmente por 

seus familiares. Em nome da proteção da criança e da sociedade, as novas leis davam 

aos juizes especialmente o poder de intervir na vida das famílias pobres consideradas 

desagregadas e de determinar o destino de suas crianças e jovens. 

 No Brasil, o primeiro código de menores, Código de Menores Mello Mattos, foi 

instituído em 1927 e era destinado aos menores de 18 anos de idade, em “situação 

irregular”, ou seja, aos delinqüentes e aos abandonados moral ou materialmente. Esta 

ultima categoria incluía desde os que se encontrassem eventualmente sem habitação 

certa nem meio de subsistência devido à indigência, enfermidade, ausência ou prisão 

dos pais e guardiães, até os que tinham pai, mãe ou guardião que se entregassem a 

pratica de atos contrários  a moral e aos bons costumes. 

 Dessa forma surgem nas décadas de 60 e 70 diferentes projetos de alteração do 

Código de Menores. Esses projetos podem ser agrupados em duas correntes: uma 

favorável à inclusão dos dez princípios da Declaração dos Direitos da Criança de 1959 

na legislação especifica brasileira e outra contraria a esta inclusão. No código de 1979 

prevaleceu à posição contraria a inclusão. 



 

 A partir da implantação do regime autoritário, em 1964, a política de 

atendimento à infância e a adolescência passou a ser regulamentada por dois 

documentos legais: a Política do Bem-Estar do Menor (PNBEM, Lei 4513/64) e, 

posteriormente, o Código de Menores (Lei 6697/79). A PNBEM era definida por um 

órgão central, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor (FUNABEM), e executada 

nos estados pelas fundações estaduais do bem-estar do menor (FEBEM). 

 No Código de Menores de 1979 não há distinção entre crianças e adolescentes, 

os mesmos não são definidos como sujeitos de direitos e não há nenhuma menção a 

deveres do Estado e da sociedade ou de penalidades previstas para pessoas que 

cometem atos de violência contra crianças e adolescentes. 

 Conclui-se, portanto, que todos os documentos legais relativos à infância e a 

adolescência no Brasil, de 1927 a 1979, foram norteados pela doutrina da situação 

irregular, que procurava legitimar uma intervenção estatal absoluta sob crianças e 

adolescentes pobres, rotulados menores sujeitos ao abandono e considerados 

potencialmente delinqüentes. 

 O Código de Menores de 1979 e a PNBEM foram revogados a partir da entrada 

em vigor da nova Constituição Federal, em 1988 e do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em outubro de 1990. Inaugurou-se, formalmente, o estado de 

direito para a infância e a adolescência no Brasil, com a indicação clara da relação 

direitos e deveres. 

 O ECA compõem-se de dois livros. O livro I trata dos direitos sociais como 

saúde e educação e é dirigido a todas as crianças e adolescentes, sem exclusão de 

qualquer natureza. O livro II dirige-se as crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, “em razão de sua conduta ou da ação ou omissão dos pais, da sociedade 

e do Estado”. 

 O Estatuto está embasado na doutrina jurídica da proteção integral, afirmada 

pela Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, adotada pela 

Assembléia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989 e transformada em lei no 

Brasil, pelo Decreto 99.710/90
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  Por isso é importante atentarmos ao livro I do ECA, que aborda as questões do 

direito à vida e à saúde, ao assegurar, ainda que no plano ideal, a proteção à criança e ao 

adolescente por meio de políticas sociais públicas que permitam o desenvolvimento 

sadio e harmonioso em condições dignas de existência. 

  É importante ressaltar que o Estatuto refere-se também as questões da 

hospitalização de crianças e adolescentes, cujo artigo 12 afirma que todo 

estabelecimento de saúde deverá proporcionar condições para a permanência em tempo 

integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação. Afinal a necessidade de 

hospitalização gera uma série de sentimentos à família e à criança; podem estar 

relacionados ao sofrimento e a dor gerando o medo ou podem estar relacionados à 

possibilidade de cura gerando a esperança. 

  Para o familiar que acompanha a criança durante a internação a mesma 

representa uma realidade distinta, fazendo com que transfira para o espaço hospitalar 

questões que antes se limitavam ao ambiente familiar. Dessa maneira, a equipe 

hospitalar juntamente com os acompanhantes das outras crianças passam a ser a nova 

família deste indivíduo, pois é com eles que irá compartilhar a doença, o tratamento e os 

sucessos e insucessos da terapêutica implementada. 

  Para a criança a hospitalização torna-se uma experiência traumática em razão 

das agressões decorrentes do ambiente hostil, de pessoas desconhecidas e de 

procedimentos que causam dor e sofrimento 
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  Segundo Brunner & Suddarth
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 existem alguns problemas relacionados à 

hospitalização infantil, como: mal físico, ou dano corporal, que se expressa em forma de 

dor, desconforto, mutilação, mais a ansiedade gerada a partir destas situações. Há 

separação da família e a ausência de adultos confiáveis. O estado emocional dos pais 

frente à situação, já que sua tensão é geradora de ansiedade na criança; a incerteza sobre 

os limites e comportamentos esperados como normais; a perda do ambiente familiar, da 

associação familiar, das rotinas e atividades diárias; a perda relativa de autonomia e 

competência, a percepção de fragilidade, de estar à mercê de alguém. 

  



 

1.4 A História da Terapia Endovenosa 

O surgimento da terapia endovenosa iniciou-se lentamente e teve a contribuição 

de médicos, químicos e arquitetos, além de alguns avanços no desenvolvimento técnico-

cientifico. 

  Segundo Phillps 
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 a terapia intravenosa teve seu inicio com a descoberta da 

circulação sanguínea e de sua bomba muscular, o coração, em meados de 1616. Em 

1660, um arquiteto em parceria com um químico criou a primeira agulha hipodérmica, 

sendo utilizada 02 anos depois em um ser humano para administração de substâncias 

impuras que certamente resultaram na morte. 

  No ano de 1667, foi realizada a primeira transfusão sanguínea que se deu através 

de um carneiro para um ser humano de apenas 15 anos, tendo este morrido rapidamente 

após o procedimento que, em 1687, foi proibido pela igreja e pelo parlamento. Já em 

meados do século XIX, houve grandes avanços na medicina, tais como, avanços na 

transfusão sanguíneas de homem para homem e na infusão de solução salina, exames de 

sangue, avanços na técnica asséptica, avanços no suporte nutricional e avanços de 

medicamentos. 

  Entretanto foi,  em 1900, devido à influência das guerras mundiais, que 

ocorreram os principais ganhos na terapia intravenosa, entre eles a descoberta dos 

quatros grupos sanguíneos e fator Rh. Isso melhorou a transfusão sanguínea; a 

eliminação dos agentes pirógenos; a utilização em larga escala do soro fisiológico 0,9% 

e, posteriormente, o soro glicosado. 

  Surgiram, nesta época, os chamados enfermeiros intravenosos que geralmente 

utilizavam a veia dos pacientes da região antecubital com agulha de aço reutilizável 

para administração de medicamentos. Em seguida, surgiram dispositivos de plástico 

descartáveis e as grandes infiltrações que levaram ao desenvolvimento do cateter 

plástico flexível inserido através da técnica de dissecção. Em 1950, surgiu a agulha 

Rochester e, em 1958, o intracth , além do scalp em 1959. 



 

  Grandes mudanças aconteceram a partir de 1960, quando houve a 

comercialização de vários tipos de soluções, aproximadamente 200 soluções diferentes. 

Com elas, surgiram os equipos e os dispositivos eletrônicos de infusão. 

  Nos anos 70, houve a administração de analgésicos intratecal, avanços na 

educação e surgimento de maiores informações a respeito da terapia intravenosa. 

Entretanto, as escolas de enfermagem ainda mantinham um ensino limitado sobre o 

assunto, sendo o mesmo baseado mais na teoria do que na prática. 

  Em 1972, surgiu o conceito de cateter implantável. Broviac et al, em 1973, 

descreveram um grupo de pacientes que necessitavam de nutrição parenteral em longo 

prazo, os quais as fistulas arteriovenosas não poderiam ser desenvolvidas, criando-se 

então, o primeiro cateter central tunelizado para o mercado. 

  Em 1979, Hickmam et al modificaram o modelo do cateter semi-implantável, 

adicionando mais de uma via  e aumentando o diâmetro interno de uma das vias de 0.22 

para 0.32, essas modificações permitiram que o cateter pudesse ser utilizado para 

diversos tratamentos intravenosos e coletas de sangue. 

 Após a utilização dos sistemas semi-implantáveis, visando dar ao paciente um 

maior conforto e manter sua imagem corporal inalterada foi desenvolvido o cateter 

venoso central totalmente implantável. 

 Na década de 80, graças ao surgimento de materiais mais biocompatíveis como 

alternativa de acesso venoso para infusão de fluidos irritantes e cáusticos a partir de uma 

veia periférica surgem os Dispositivos Intravascular Periféricos conhecidos como scalp 

(cateteres agulhados ou cateteres com asa) e jelco (cateteres sobre agulha – consistem 

de uma agulha guia introduzido em um cateter);  e o Cateter Central de Inserção 

Periférica (CCIP).    

 O CCIP é um dispositivo vascular de inserção periférica com localização central, 

com lúmen único ou duplo. São constituídos de poliuretano ou silicone. Estão indicados 

quando se deseja: obter e manter acesso venoso por mais de sete dias, ministrar soluções 

hiperosmolares e ministrar soluções vesicantes e irritantes.  



 

 Outro aspecto importante foi o desenvolvimento tecnológico que deu suporte a 

saúde, possibilitando grandes avanços, evoluções e transformações gerando maior 

autonomia para o cliente no que estava relacionado ao seu diagnóstico e tratamento. 

 Com tantos avanços, o crescimento e a expansão das funções da enfermagem 

torna-se necessário e desejável surgindo à importância do Enfermeiro desenvolver 

novas habilidades e assumir novas responsabilidades no que tange a terapia endovenosa. 

1.4.1 A Terapia Intravenosa e a Pediatria 

Ao realizar a avaliação da criança antes da administração de qualquer infusão, o 

enfermeiro deve estar atento para a composição corpórea da criança e das diferenças 

homeostáticas entre elas e os adultos. Precisam também considerar o cálculo de 

pequenas doses, baixas taxas de infusões e a escolha correta do local da punção venosa, 

bem como do equipamento a ser utilizado. 

 Dessa forma, as condições fisiológicas da criança são fundamentais para que se 

inicie qualquer tipo de terapia intravenosa, já que as mesmas sofrem mudanças 

constantes em seu metabolismo, em seus mecanismos de regulação homeostáticas e no 

desenvolvimento e maturação de seu organismo, que vai se adequar às diversas fases em 

que a criança passa. 

 Assim, Silva & Nogueira
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 afirmam que para a seleção ideal de um acesso 

venoso o Enfermeiro deverá considerar a terapêutica a ser administrada, as condições da 

rede venosa, as condições clínicas e a disponibilidade de pessoal. Todos esses aspectos 

deverão ser avaliados para auxiliar na decisão sobre o tipo de acesso, se periférico ou 

central, e do tipo de dispositivo a ser usado. 

 Uma avaliação física da criança deve ser realizada antes de iniciar a terapia 

intravenosa, além dos fatores de riscos que devem ser considerados, como por exemplo: 

prematuridade, estado catabólico da doença, hipotermia, hipertermia, alcalose ou 

acidose respiratória ou metabólica, entre outras perturbações metabólicas. 

 Entre as indicações para iniciar-se a terapia intravenosa em pediatria tem-se: 

cardiopatias congênitas, alterações gastrointestinais e alterações neurológicas, 



 

desidratação, diarréia, antibioticoterapia para tratamento de infecções, necessidade de 

suporte nutricional para manutenção do seu crescimento e desenvolvimento e 

administração de drogas antineoplásicas. 

 Ao selecionar o local para realizar a punção venosa pediátrica, o Enfermeiro 

deve utilizar alguns critérios para a escolha tais como: idade, superfície corporal, 

condições da rede venosa, indicação da terapia, condições gerais do paciente, 

mobilidade e nível de atividade da criança, habilidade motora, percepção da imagem 

corporal e habilidade cognitiva. 

 Segundo Ferreira
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, as principais veias periféricas puncionadas em pacientes 

pediátricos são: Veias da região cefálica em crianças até 18 meses, veias do dorso da 

mão, do antebraço e do pé. 

 Todos os procedimentos de acesso vascular, tanto o central como o periférico, 

são procedimentos invasivos e, que requerem assepsia cirúrgica. A infecção da corrente 

sangüínea relacionada a cateteres é infecção hospitalar. Portanto, precisa ser 

epidemiologicamente controlada (monitoramento da incidência). As portas de entrada 

para os microrganismos, em ordem crescente de importância, são: colonização cutânea; 

colonização da conexão; solução infusional contaminada; contaminação do anti-séptico; 

mãos dos profissionais e via hematogênica. 

  Dessa forma o procedimento de acesso vascular deve ser feito obedecendo às 

normas preconizadas pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), dentre 

as quais: a utilização de um dispositivo intravascular periférico (ex: Jelco ) a cada 

tentativa de punção venosa, visto que o mesmo é capaz de carrear as bactérias presentes 

na flora normal da epiderme para dentro do vaso sanguíneo. 

 Assim, a manipulação dos acessos venosos, sejam eles periféricos ou centrais, 

são exclusivamente de responsabilidade do Enfermeiro e de sua equipe. Esses 

profissionais são os responsáveis pelos cuidados com a punção, administração de 

líquidos, manutenção e retirada do acesso. Eles devem contar com o apoio de materiais 

didáticos no setor para eventual consulta diante de qualquer duvida e registrar todos os 

procedimentos em evolução de enfermagem própria. 



 

1.4.2 A Rede venosa e seus aspectos anatomofisiológicos  

 O conhecimento completo da fisiologia da circulação e da anatomia dos 

principais locais para a implantação de acessos venosos é importante e necessário para o 

profissional que lida com cateteres, tanto os cirurgiões que os implantam quanto os 

enfermeiros que os manipulam e garantem sua manutenção. 

 Esse conhecimento auxilia o profissional na avaliação inicial do individuo para a 

colocação de um cateter, pois se torna capaz de selecionar e utilizar um dispositivo 

apropriado o que é fundamental para evitar possíveis complicações. 

 Antes de iniciar uma implantação o profissional deverá estar capacitado para 

descrever o sítio de entrada do cateter, localização de sua extremidade e tipo de 

dispositivo. Isto faz parte de um sistema de comunicação que envolve: o cliente, o 

profissional e sua equipe. 

 Guyton 
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enfatiza que devemos entender o sistema circulatório como um 

circuito, ou seja, a quantidade de sangue bombeada pelo coração sempre passará através 

de cada subdivisão respectiva da circulação, e ainda que o sangue se desloque para um 

determinado segmento do corpo, certamente uma outra se expandirá com objetivo de 

manter-se satisfatória e compensada. 

 A circulação se subdivide em sistêmica e pulmonar. Entretanto para fins deste 

estudo será abordada apenas a circulação sistêmica, pois a mesma está diretamente 

relacionada aos dispositivos venosos de curta e longa permanência. Tal circulação é 

responsável pela distribuição do sangue a todos os órgãos e tecidos do organismo, 

exceto o pulmão. 

 A mecânica funcional da circulação sistêmica está condicionada a bomba 

cardíaca e aos seus vasos. As artérias são responsáveis por transportar sangue oxigenado 

e rico em nutrientes sob alta pressão dos tecidos, devendo ter paredes resistentes. As 

arteríolas são os últimos segmentos das artérias, funcionando como válvulas de 

controle, estas liberam o sangue para os capilares que tem a função de trocarem líquidos 

e nutrientes com o espaço intersticial. As vênulas coletam o sangue dos capilares, 



 

progredindo em estruturas maiores até chegarem à estrutura de veias, onde são 

implantados os dispositivos vasculares. 

 As veias, assim como as artérias, têm a função de transportar sangue, porém 

aquele que retorna dos tecidos em direção ao coração pelo átrio direito, sob baixa 

pressão por possuírem paredes delgadas e musculares, contendo em seu interior válvulas 

venosas. Elas são projeções semilunares da túnica íntima, revestidas pelo endotélio e 

reforçadas pelo colágeno e fibras elásticas. Quando o fluxo sangüíneo está atuando em 

sentido contrário, as válvulas se fecham, prevenindo fluxo de retorno. As grandes veias 

como, a veia cava superior e inferior não apresentam válvulas, pois é a gravidade que 

auxilia o sangue a fluir em direção ao coração. 

 Todas as veias possuem três camadas, cuja importância e suas características 

serão descritas a seguir: 

- Túnica íntima: é a camada mais interna e por isso está em contato direto com o fluxo 

sangüíneo. Este revestimento é formado por células epiteliais e pode ser profundamente 

afetado por canulações traumáticas, irritação, por cateteres excessivamente grande ou 

rígido, soluções hiperosmolares e partículas ou inflamações. Essas lesões poderão expor 

a camada subendotelial e plaquetas poderão aderir a este local e ativar o sistema de 

coagulação corporal. 

- Túnica média: é camada intermediaria e a mais espessa, composta de tecido conectivo 

e fibras elásticas que podem conferir uma grande resistência e adaptação ás induções 

nervosas para contração e dilatação. 

- Túnica adventícia: é a camada mais externa, composta de fibras elásticas longitudinais 

e tecido conectivo solto, que se combina com o tecido conectivo das estruturas 

adjacentes. 

- Vasa vasorum: são vasos sangüíneos responsáveis pelo transporte de nutrientes para os 

tecidos formadores de veias, estando presente na túnica adventícia. 

 



 

 

Fonte: Histology Study Guide  Anatomia da rede venosa. 

 O sistema nervoso simpático controla a inervação motora das veias e é 

responsável pela contração e relaxamento das camadas musculares da túnica média, a 

qual modifica o diâmetro do vaso. As fibras nervosas suprem as três camadas, sendo 

responsáveis pela sensação dolorosa, alem de reagirem às mudanças na pressão 

sanguínea e estimularem o sistema nervoso autônomo a responder apropriadamente. 

 O fluxo venoso em direção ao coração é influenciado por muitos fatores, tais 

como: contrações musculares adjacentes às veias, contração dos músculos abdominais 

juntamente com a movimentação diafragmática e a pressão intratorácica que ocorre com 

a inspiração. Este fluxo pode, entretanto, ser bidirecional, tanto em direção ao coração 

quanto em direção contrária a este, e é a presença de válvulas dentro das veias que 

auxiliam a prevenção do refluxo sanguíneo. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

   Neste capítulo é retratado o percurso metodológico empreendido neste estudo, o 

tipo de pesquisa e instrumental utilizado para a apreensão da realidade, questões 

intrínsecas à visão social de mundo da pesquisadora que se embasa no referencial 

teórico adotado nesta pesquisa.   

   A pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, 

que requer um tratamento cientifico e se constitui no caminho para conhecer a realidade 

ou para descobrir verdades parciais 
43

. 

   Toda pesquisa deve basear-se em uma teoria, que serve como ponto de partida 

para a investigação bem sucedida de um problema. A teoria, sendo instrumento de 

ciência, é utilizada para conceituar os tipos de dados a serem analisados. Para ser válida, 

deve apoiar-se em fatos observados e provados, resultantes da pesquisa. A pesquisa dos 

problemas práticos pode levar á descoberta de princípios básicos e, freqüentemente, 

fornecer conhecimentos que tem aplicação imediata
 43

. 

   Assim, este estudo trata-se de uma pesquisa de campo do tipo exploratória 

descritiva com tratamento quantitativo dos dados. 

   A pesquisa de campo é aquela desenvolvida em cenários naturais. Tais estudos 

são investigações feitas em campo, em locais de convívio social, como hospitais, 

clínicas, unidades de tratamento intensivo, postos de saúde, asilos, abrigos e 

comunidades. Procuram examinar profundamente as práticas, comportamentos, crenças 

e atitudes das pessoas ou grupos, enquanto em ação, na vida real 
44

. 

  Triviños 
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 considera que o estudo exploratório possibilita ao pesquisador captar 

conhecimentos e comprovações teóricas, a partir de investigações de determinadas 

hipóteses avaliadas dentro de uma realidade especifica, podendo proporcionar o 

levantamento de possíveis de problema de pesquisa ou o desenvolvimento posterior de 

uma pesquisa descritiva ou ainda experimental. 

  As pesquisas descritivas têm como objetivo principal à descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou então o estabelecimento de 

relações entre variáveis obtidas através da utilização de técnicas padronizadas de coleta 

de dados, como o questionário e a observação sistemática 
46

.  



 

  Polit 
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 afirma que o pesquisador que realiza uma investigação descritiva 

observa, descreve e classifica. Onde se questiona: qual a predominância do fenômeno? 

Quais as características do fenômeno? E qual o processo pelo qual o fenômeno é 

vivenciado. 

  De acordo com os objetivos os dados brutos coletados foram organizados em 

uma planilha e submetidos ao processamento através do programa Excel
R 

. O resultado 

de tal feito foi apresentado através de quadros e gráficos no capitulo subseqüente a este. 

  O método quantitativo: 

 

... se apropria da analise estatística para o tratamento 

dos dados. Deve ser aplicado nas seguintes situações: 

quando é exigido um estudo exploratório para um 

conhecimento mais profundo do problema, objeto de 

pesquisa; quando é necessário um diagnostico inicial 

da situação; nos estudos experimentais e nos estudos 

de análise ocupacional e de desempenho.
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  Assim, neste estudo a Enfermaria de Pediatria foi explorada tendo em vista os 

objetivos da pesquisa, descritos os procedimentos que envolviam os Dispositivos 

Intravasculares Periférico e os resultados analisados quantitativamente. 

 

2.1 Caracterização do Cenário de Estudo, Amostra e Bases Éticas 

 

  O cenário escolhido para o desenvolvimento da pesquisa foi a Enfermaria de 

Pediatria do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) vinculado à Universidade 

Federal Fluminense, localizado no município de Niterói de onde emergiram os 

questionamentos do presente estudo. Esta enfermaria é composta de 17 leitos 

disponíveis; sendo 05 destinados aos Lactentes (crianças de 45 dias a 1 ano e 11 meses), 

06 destinados aos Pré-escolares (crianças de 2 anos a 5 anos e 11 meses) e 06 destinados 

aos Escolares (crianças de 6 anos a 11 anos e 11 meses) e adolescentes (12 anos a 17 

anos e 11 meses).   



 

  A assistência prestada é desenvolvida por uma equipe multidisciplinar; porém 

para fins deste estudo foi caracterizado apenas a equipe de enfermagem, pois entendo 

que é a mesma a responsável pelo acesso venoso periférico. O número de Enfermeiros 

deste setor totaliza-se em 08, sendo 06 plantonistas (regime de plantão 12X60), uma 

diarista (carga horária de 08 horas) e a chefe do setor (carga horária diária de 06 horas).  

  A população do estudo foi formada por 19 (dezenove) crianças de 1 mês a 14 

anos internadas na Enfermaria de Pediatria no período de novembro de 2006 a abril de 

2007. Como critério de inclusão na amostra, as crianças deveriam ter como pré-requisito 

a necessidade de terapia medicamentosa por via endovenosa por um período superior a 

sete dias e ter o aceite do seu responsável em participar da pesquisa. 

  Estudos epidemiológicos ressaltam a importância de uma pesquisa quantitativa 

ser constituída por uma amostra mínima de 60 (sessenta) indivíduos. No entanto, por 

razões de prazos acadêmicos e intercorrências havidas no campo de pesquisa a amostra 

contou com 19 (dezenove) crianças.   

  O cliente só participou do estudo se, após a orientação do seu responsável este 

manifestasse aquiescência, com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice I). Tal documento foi preenchido em três vias: uma para o 

prontuário, uma para o cliente e outra para o pesquisador. 

  Esta pesquisa teve as bases éticas e legais atendendo as determinações da 

Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde, que 

estabelece as Diretrizes e Normas de pesquisa envolvendo seres humanos 
48

. 

 

2.2 A inserção no Campo de Pesquisa 

 

  Antes de iniciar a coleta de dados realizei um treinamento em serviço com as 06 

(seis) equipes de enfermagem. Tal atividade teve como finalidade informar os objetivos 

do trabalho e solicitar a colaboração de todos para uma evolução de enfermagem 

minuciosa de qualquer intercorrência com o acesso venoso do cliente participante da 

pesquisa. 

  Orientações dadas no treinamento: 

a) toda criança que fizesse parte da pesquisa teria um aviso (Ex: T.L.F - FAZ PARTE 

DA PESQUISA) no quadro localizado no posto de enfermagem; 



 

b) toda perda de acesso venoso deveria ser relatada, constando o motivo da perda (ex: 

flebite) e quantificação das tentativas necessárias para puncionar um novo acesso, 

usando a cada tentativa um novo dispositivo e nunca reaproveitando o mesmo;  

c) especificação do local de inserção do dispositivo (ex: dorso da mão direita) e marca 

dispositivo utilizado (ex: jelco  24 BD angiocath). 

  É importante lembrar que todas as equipes de enfermagem aderiram ao 

treinamento e a participação no estudo de tal forma que todos os clientes internados na 

enfermaria de pediatria, independente de fazerem parte ou não da pesquisa, passaram a 

ter registrado em seu plano terapêutico de enfermagem as possíveis intercorrências 

surgidas durante a terapia intravenosa. 

 Dei inicio a testagem do instrumento de coleta de dados após aprovação da 

pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa em julho de 2006 (Anexo I).  

 A coleta de dados foi realizada por meio de um instrumento denominado Ficha 

de Controle do Cliente com Acesso Venoso Periférico (Apêndice II). Cada cliente 

participante da amostra teve uma ficha preenchida a partir da avaliação diária do acesso 

venoso e da evolução de enfermagem. Todas as crianças que fizeram parte da amostra 

foram observadas desde o momento de sua internação na unidade pediátrica até a alta 

hospitalar. 

 É necessário salientar que o fato de ser enfermeira diarista assistencial de tal 

setor facilitou em muito a adesão dos clientes ao estudo, pois antes de convidar o cliente 

/ responsável para participar da pesquisa criava com ele um elo de confiança e respeito 

que fez com que os participantes se sentissem honrados e orgulhosos de estarem 

contribuindo para o meu crescimento profissional e os avanços da ciência. 

 A testagem do instrumento foi realizada em dois momentos: o primeiro colhendo 

os dados no “dia a dia”, iniciando na admissão do cliente na enfermaria pediátrica e 

terminando com a alta hospitalar e o segundo colhendo os dados do prontuário de 

clientes que já haviam tido alta hospitalar. Ambas as formas deram certo, visto que foi 

constatado nos registros de enfermagem dados concisos e completos com relação à 

punção venosa de cada cliente. 

  Após a coleta de dados, os mesmos foram analisados e organizados em três 

categorias: I. Perfil Demográfico e Epidemiológico das Crianças internadas na 

Enfermaria de Pediatria do HUAP; II. Os Custos do DIP no Processo de Hospitalização 



 

em Pediatria no HUAP; e III. Os Custos do DIP na composição da remuneração final 

das internações pediátricas pagas pelo SUS. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

  No capítulo anterior foi apresentado o caminho metodológico utilizado nesse 

estudo, assim como o cenário e a população envolvida no mesmo. 

  Neste capítulo são apresentados os resultados oriundos da coleta e análise de 

dados. 

  Os mesmos foram organizados em três categorias: I. Perfil Demográfico e 

Epidemiológico das Crianças internadas na Enfermaria de Pediatria do HUAP; II. Os 

Custos do DIP no Processo de Hospitalização em Pediatria no HUAP; e III. Os Custos 

do DIP na composição da remuneração final das internações pediátricas pagas pelo 

SUS, os quais são apresentados a seguir. 

I. Perfil Demográfico e Epidemiológico das Crianças internadas na Enfermaria de 

Pediatria do HUAP 

  Nesta categoria são apresentados dados que caracterizam o perfil da clientela 

internada na Enfermaria de Pediatria. Para tal, foram utilizados indicadores como: o 

município de origem desse cliente, a sua faixa etária e o seu sexo.  

  Quanto à procedência das crianças é possível afirmar que dos 19 clientes que 

compuseram a amostra da pesquisa 06 eram do município de São Gonçalo, 05 do 

município de Itaboraí, 05 do município de Niterói e 01 dos municípios de Cachoeira de 

Macacu, Queimados e Nova Iguaçu respectivamente. Fica fácil observarmos que 

embora o Hospital Universitário Antônio Pedro se localize no município de Niterói a 

maioria dos pacientes que foram internados durante o período estipulado para a coleta 

de dados era de outros municípios. Tal fato se explica pela precariedade dos hospitais 

localizados nessas regiões o que acarreta a evasão dos pacientes para o município de 

Niterói e pelo fato do HUAP ser de referência da área Metropolitana II.  Podemos 

observar tal indicador no gráfico 1 abaixo: 
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Gráfico 1 – Perfil Demográfico das crianças internadas na Enfermaria de Pediatria 

 

 

 No que tange a faixa etária podemos constatar que dos 19 (100%) clientes que 

compuseram a amostra da pesquisa 32% eram escolares (faixa etária de 6 anos a 11 

anos e 11 meses), 31% eram pré – escolares (faixa etária 2 anos a 5 anos e 11 meses), 

21% lactentes (faixa etária 45 dias a 1 ano e 11 meses) e 16% adolescentes (faixa etária 

12 anos a 17 anos e 11 meses). Tal fato pode ser explicado devido à terapêutica 

implementada para cada patologia característica de cada faixa etária, ou seja, as 

patologias que afetam os escolares necessitam na maioria das vezes de uma terapia 

endovenosa superior a sete dias. Podemos observar tal indicador no gráfico 2 abaixo: 
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  Gráfico 2 – Faixa Etária da clientela da Enfermaria de Pediatria 

 

 

  Quanto ao perfil epidemiológico das crianças é possível afirmar que dos 19 

clientes que compuseram a amostra da pesquisa 12 eram do sexo masculino e 07 eram 

do sexo feminino. Tal fato pode ser explicado ao observarmos as patologias 

correspondentes a cada criança envolvida no estudo, ou seja, cada patologia apresenta 

um perfil epidemiológico e dentro deste maior incidência no sexo masculino ou 

feminino. Desta forma, coincidentemente, as afecções apresentadas por cada cliente 

detinham um perfil epidemiológico predominantemente no sexo masculino. Podemos 

observar tal indicador no gráfico 3 abaixo: 
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  Gráfico 3 – Perfil Epidemiológico da clientela da Enfermaria de Pediatria 

 

 

 Ainda nesta categoria, correlacionou-se a admissão da criança no HUAP, na 

Enfermaria de Pediatria e a alta hospitalar da mesma; para que a partir daí fosse possível 

observar a média de dias de internação desse cliente, favorecendo a utilização de tal 

informação no  entendimento do número de punções venosas, visto que,  na maioria das 

vezes tal procedimento está relacionado ao tempo de internação de um paciente. Assim, 

dos 19 (100%) clientes que compuseram a amostra da pesquisa 33% estiveram 

internados num período de 07 a 10 dias ou de 21 a 30 dias, 24% estiveram internados 

num período de 11 a 20 dias e 10% estiveram internados num período superior a 30 

dias. Podemos observar tal realidade nos gráficos 4 e 5 abaixo: 
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  Gráfico 4 – Período de Permanência da criança no HUAP 
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     Gráfico 5 –  Média de tempo de internação da criança no HUAP 

 

 



 

II. Os Custos do DIP no Processo de Hospitalização em Pediatria no HUAP 

  Nesta categoria são apresentados dados que demonstram as principais causas  da 

perda de um acesso venoso periférico, traçando assim um paralelo com a média de 

tempo de duração de um acesso venoso, os locais de punção venosa efetiva e os custos 

oriundos dessas falhas infusionais. Para tal utilizei indicadores como: o número de DIP 

utilizados durante o período de internação na Enfermaria de Pediatria; causas de perda 

de acesso venoso periférico durante o período de internação na Enfermaria de Pediatria 

e os locais de punção venosa efetiva durante o período de internação na Enfermaria de 

Pediatria. 

Uma das características da terapia intravenosa é a necessidade de sua 

manutenção ser condicionada a um tempo de duração determinado pelas condições 

clínicas do paciente, tempo este que será tanto maior de acordo com a necessidade do 

paciente o qual geralmente excede o período de 24 horas. É possível afirmar  que dos 19 

clientes  que compuseram a amostra da pesquisa a maioria utilizou uma grande 

quantidade de DIP, este número algumas vezes excedia o número de dias de internação 

ou se encontrava bem próximo a este. Tal fato pode ser observado no quadro 1, bem 

como nos gráficos 6 e 7 abaixo: 

    Número de Dispositivos 

Identificação 

do cliente 

Tempo de internação 

em dias 

Intravascular Periférico utilizados durante a 

internação 

S.C.T 29  20  

G.F.M 16  08  

G.P.F.S 10  41  

T.L.A 9  07  

J.V.A.B.S 36 23  

K.Q.S 30  42 

N.R.A 8  04 

L.H.R 35  25 

K.V.S.L 7  07 

N.S.B.S 16  95  

S.A.F 14  19  



 

T.L.F 29  45 

L.V.A.M 17  18  

N.C.C 29  49  

A.I.C.S 30  10  

A.M.B 21  10  

I.F.M 11  08  

D.S.M 10  09  

F.H.G.B.J 25  20  

Quadro 1 – Número de DIP usados durante a internação na Enfermaria de Pediatria 
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   Gráfico 6 –  Relação entre dias de internação e DIP utilizados na Enfermaria de Pediatria 
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  Gráfico 7 – Número de DIP utilizados por cada criança durante a internação na Enfermaria de 

Pediatria 

 

Durante o tempo de manutenção da terapia em veia periférica, muitos 

problemas, denominados como falhas da infusão, impedem que a terapia tenha 

continuidade num vaso venoso, implicando sempre na retirada do dispositivo 

intravenoso e inserção de um novo dispositivo em outro local 
49

.   

 Segundo Wright 
50

 as falhas da infusão são consideradas seqüelas iatrogênicas 

da terapia intravenosa e as mais observadas são a flebite e o extravasamento ou 

infiltração.  



 

 Se considerarmos que as falhas da infusão são aquelas que resultam na 

interrupção da mesma enquanto ela é ainda necessária, a obstrução e a saída acidental 

do dispositivo intravenoso também constituem falhas da infusão 
51

. 

 Os dispositivos intravascular periféricos utilizados neste estudo foram do tipo 

Jelco
R
 das marcas BD insyte e angiocath. O primeiro é feito de biomaterial vialon e 

possui como tempo máximo de permanência na veia 72 horas; já o segundo é feito de 

polímero siliconizado e possui como tempo máximo de permanência na veia de 48 

horas. 

Assim, quanto às causas de perda de acesso venoso periférico durante o período 

de internação na Enfermaria de Pediatria é possível afirmar que dos 19 clientes  que 

compuseram a amostra da pesquisa 12 tiveram maior perda de acesso venoso periférico 

causada por flebites, 6 tiveram maior perda de acesso venoso periférico causada 

igualmente por flebite e por infiltração e 01 teve maior perda de acesso venoso 

periférico causada por infiltração.  

 Tal constatação pode ser respaldada com alguns estudos que mostram que 

embora o dispositivo intravenoso do tipo cateter plástico sobre agulha apresentem uma 

menor incidência de extravasamento ou infiltração 
51

, ele é associado a uma maior 

incidência de flebite 
52

, que é a mais importante complicação destes dispositivos. Isto se 

deve ao fato destes dispositivos permanecerem por maior tempo em uma inserção e ser 

a flebite, tanto a físico-química, quanto a mecânica e a infecciosa, uma complicação 

ligada ao tempo de permanência de um cateter numa inserção. 

 Desta forma, podemos observar o fato acima constatado no quadro 2 , bem como 

no gráfico 8 abaixo: 

 

 

 

 



 

    Perda do acesso Perda do acesso 

Identificação do 

cliente 

Tempo de 

internação (em dias) por Flebite por Infiltração 

S.C.T 29  04  02 

G.F.M 16  03  01  

G.P.F.S 10  03  03 

T.L.A 9  03  01 

J.V.A.B.S 36  02 02  

K.Q.S 30  05  03  

N.R.A 8  01  01  

L.H.R 35  04  04  

K.V.S.L 7  01  01  

N.S.B.S 16  04  04  

S.A.F 14  04  01 

T.L.F 29  05  04 

L.V.A.M 17  05  02  

N.C.C 29  09  04 

A.I.C.S 30  04  01  

A.M.B 21  01  03 

I.F.M 11 03  01  

D.S.M 10  02  01  

F.H.G.B.J 25  04  02  

Quadro 2 – Principais causas de perda do acesso venoso periférico durante a internação na 

Enfermaria de Pediatria 
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Gráfico 8 – Relação entre as causas de perda de acesso venoso periférico 

 

Após observarmos estes dados podemos entender o porquê do CDC (Centers for 

Disease Control) recomendar a substituição de cateteres como método para prevenir 

flebite e infecção relacionada ao cateter, fixando o tempo de permanência máxima de 04 

dias. Este tempo foi determinado através dos estudos que demonstraram que a 

colonização bacteriana de cateteres aumenta quando os mesmos são deixados no local 

por tempo superior a 96 horas 
53

. 



 

 Na prática, entretanto, têm-se observado cateteres que apresentam complicações 

inflamatórias muito antes deste tempo, como também cateteres que permanecem por 

maior tempo sem mostrar sinais ou sintomas de inflamação. Além disso, existem 

situações bastante comuns na prática, de pacientes que apresentam poucas veias 

acessíveis, o que constitui um impedimento nos ater a estas diretrizes. Wright 
50

 também 

comentou sobre certos grupos de pacientes que têm poucas veias viáveis (Ex: pacientes 

pediátricos), nos quais as veias puncionadas devem permanecer com o mesmo cateter 

até a ocorrência de falha, porque a remoção preventiva do mesmo pode trazer mais 

prejuízos do que benefícios. Quando um local de inserção apresenta sinais de flebite 

antes que tenha sido decorrido o tempo estabelecido como limite para permanência da 

mesma, a indicação da remoção do cateter é baseada na presença destes sinais.  

 Acredito desta forma que o grande número de DIP utilizados durante as 

internações se deram devido: as falhas infusionais, as poucas veias viáveis da clientela 

pediátrica e a falta de um elemento na equipe de enfermagem especialista em punções 

venosas. 

 Para finalizar esta categoria penso ser importante trazer os locais efetivos de 

punção venosa nessa clientela a fim de colaborar com os profissionais de enfermagem. 

Desta forma, é possível afirmar que das punções efetivas utilizadas durante este estudo 

23% foram realizadas no dorso da mão esquerda, 22% foram realizadas no dorso da 

mão direita, 13% foram realizadas no antebraço direito, 10% foram realizadas no 

antebraço esquerdo, 10% foram realizadas na fossa cubital esquerda, 08% foram 

realizadas na fossa cubital direita, 05% foram realizadas no dorso do pé direito, 04 % 

foram realizadas na região cefálica, 03% foram realizadas na jugular externa e 02 % 

foram realizadas no dorso do pé esquerdo. Tal constatação pode ser visualizada no 

gráfico 9 abaixo: 
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        Gráfico 9 – Locais de punções efetivas na clientela pediátrica  

  Ao trazer esse tipo de indicador  espero que os profissionais de enfermagem 

observem os locais de prevalência de punção efetiva na clientela pediátrica e que 

possam assim direcionar melhorar seus esforços para tais regiões anatômicas no 

momento em que forem realizar punção venosa periférica, pois estarão reduzindo 

custos, estresse e poupando esforços e tempo.   

III. Os Custos do DIP na composição da remuneração final das internações 

pediátricas pagas pelo SUS 

  Nesta categoria são apresentados dados que mostram o tempo de permanência 

pago pelo SUS por cada patologia X o tempo real de permanência de cada cliente, os 

custos dos acessos venosos durante o período de cada internação e os custos dos DIP 

quando comparados aos custos da internação. Foram utilizados indicadores como: o 

período de internação pago pelo SUS e a real permanência do cliente no HUAP, os 



 

custos dos acessos venosos e os valores gastos com DIP quando comparados ao valor 

pago pelo SUS por internação. 

  O Sistema Único de Saúde paga o valor da internação pela patologia do cliente 

(a permanência máxima é o dobro de dias estipulado pelo SUS, após esse tempo cobra-

se permanência extra; ex: o SUS paga R$ 808,67 por um cliente internado com sepse 

por 20 dias, depois desse período cada dia a mais de internação o SUS paga R$ 13,28). 

Só é pago a parte pelo SUS a infusão de hemoderivados, tomografia computadorizada, 

procedimentos cirúrgico, nutrição enteral, nutrição parenteral, albumina, diárias no 

Centro de Tratamento Intensivo, diárias de acompanhante e permanência extra.  

No valor pago pelo SUS por cada patologia estão incluídos “serviços 

hospitalares” (todas as medicações, insumos, roupas, almoxarifado e impressos usados 

durante a internação), “serviço profissional” (todos os profissionais que atenderam 

aquele cliente durante a internação; exceto anestesista que é pago a parte) e “exames” 

(todos os exames diagnósticos realizados durante a internação; exceto tomografia 

computadorizada).   

Assim, no que se refere à questão do período de internação pago pelo SUS e a 

real permanência do cliente no HUAP pude constatar que 100% da amostra deste estudo 

esteve internada por um período superior aquele pré-estabelecido pelo SUS como 

suficiente para a recuperação de determinada patologia. Acredito, a partir dos dados 

apresentados que a tabela de repasse de verbas do SUS encontra-se arcaica e 

desatualizada no que tange o tempo máximo de internação para a recuperação de 

patologias. Dessa forma é preciso haver uma reestruturação e remodelagem do modelo 

de repasse de verbas aos hospitais. Tal fato pode ser observado no gráfico 10 abaixo: 
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Gráfico 10 -  Internação efetiva x tempo de internação estipulado pelo SUS 

 

 Quanto aos custos com acessos venosos oriundos de uma internação superior a 

sete dias pude constatar que dos 19 (100%) clientes que compuseram a amostra da 

pesquisa em 52% dos casos foram gastos, com acessos venosos, um valor que variava 

entre R$ 25,00 e 100,00; em 21% dos casos foram gastos, com acessos venosos, um 

valor superior a R$ 200,00; em 16% dos casos foram gastos, com acessos venosos, um 

valor inferior a R$ 25,00 e em 11% dos casos foram gastos, com acessos venosos, um 

valor que variava entre R$ 100,00 a 200,00. É importante lembrar que quando me refiro 

aos custos com acessos venosos só estão  incluídos o valor do dispositivo periférico 

e/ou cateter intracath  utilizado durante as punções  e/ ou dissecções venosas. Tal 



 

indicador pode ser observado no gráfico 11 abaixo e será utilizado mais a frente para 

que possa se fazer uma comparação dos valores gastos com DIP (que é o foco deste 

estudo) e o repasse pago pelo SUS por cada patologia de cada criança dessa pesquisa. 

Valor gasto com acessos venosos
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Gráfico 11 -  Valor gastos com acessos venosos durante a internação na Enfermaria de Pediatria  

 

 A partir dos dados demonstrados anteriormente calculou-se o valor gasto apenas 

com DIP durante a internação de cada participante da pesquisa. Após tal feito 

comparou-se esse valor com o valor pago pelo SUS por cada internação e chegou-se a 

conclusão de que em nenhum caso o valor gasto com DIP ultrapassou o valor pago pelo 

SUS pela internação, mas em diversos momentos esses valores estiveram bem 

próximos. Tais indicadores podem ser visualizados nos gráficos 12, 13 e 14 abaixo: 
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Gráfico 12 - Valor gastos com DIP durante a internação na Enfermaria de Pediatria X valor pago 

pelo SUS por patologia 
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Gráfico 13 - Saturação dos dados dos DIP utilizados X valor pago pelo SUS 
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Gráfico 14 -  Valor gastos com DIP durante determinada patologia  

 

 Desta forma, é possível entender alguns aspectos inerentes ao caos que assola os 

hospitais públicos, pois, por exemplo, se de um total de 100% pago por uma 

determinada patologia, 31% foram gastos apenas com DIP, sobraram 69% para adquirir 

alimentação, pagar exames, pagar os profissionais envolvidos direta e indiretamente no 

cuidado ao cliente, comprar os medicamentos e realizar a fotocópia de impressos 

fundamentais a composição de um prontuário. Acredito que a partir dessa constatação, 

poderíamos dar inicio a uma nova discussão acerca do descaso que assola a saúde 

publica brasileira, entretanto esse não é o foco do estudo. 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 Ao terminar este estudo, entendo que o mesmo não pretende explicar as causas 

da precariedade do setor saúde. 

 O que se pretendeu, em uma pesquisa na qual as análises emanaram de dados 

quantitativos, foi à busca de alternativa (s) para a redução de custos tangíveis e 

intangíveis com acessos venosos. 

No desenvolvimento desta dissertação vimos na Introdução, a trajetória 

profissional da pesquisadora, buscando contextualizar a problemática que a 

impulsionara, bem como os objetivos do estudo e suas contribuições. 

 No Capítulo I foram apresentados os fundamentos que balizaram toda a 

pesquisa. Pela óptica da Economia da Saúde, técnicas econômicas de avaliação como a 

Análise Custo-Benefício e a Análise Custo-Efetividade estão em aplicação crescente. 

Estas técnicas consistem basicamente em confrontar os custos de uma intervenção ou 

programa de saúde com o impacto ou benefício obtido. Quanto maior a relação Impacto 

/ Custo, mais o programa "vale a pena" sob o ponto de vista econômico. Estas técnicas 

são cada vez mais utilizadas na alocação de recursos entre programas alternativos, e 

para avaliar o mérito de intervenções específicas, protocolos de tratamento, tecnologias 

ou medicamentos 
2
.  Desta forma foi possível apreender o objeto de estudo através dos 

conflitos evidenciados nas situações de repasses de verbas do SUS. 

 A abordagem quantitativa da pesquisa, tendo por orientação metodológica 

recursos da pesquisa de campo do tipo exploratório-descritiva, foi retratada no Capitulo 

II. 

A seguir, no capitulo III foram apresentados e discutidos os dados coletados que 

emanaram das fichas de controle dos clientes com acessos venosos. 

  Três categorias de análise foram tratadas: I. Perfil Demográfico e 

Epidemiológico das Crianças internadas na Enfermaria de Pediatria do HUAP; II. Os 

Custos do DIP no Processo de Hospitalização em Pediatria no HUAP; e III. Os Custos 



 

do DIP na composição da remuneração final das internações pediátricas pagas pelo 

SUS. 

  Observarmos que embora o Hospital Universitário Antônio Pedro se localize no 

município de Niterói a maioria dos pacientes que foi internada durante o período 

estipulado para a coleta de dados era de outros municípios. Tal fato se explica pela 

precariedade dos hospitais localizados nessas regiões o que acarreta a evasão dos 

pacientes para o município de Niterói e pelo fato do HUAP ser o hospital de referência 

da área Metropolitana II.  

  Foi possível afirmar que dos clientes que compuseram a amostra da pesquisa a 

maioria utilizou uma grande quantidade de DIP, este número algumas vezes excedia o 

número de dias de internação ou se encontrava bem próximo a este. Acredito desta 

forma que o grande número de DIP utilizados durante as internações foi devido: às 

falhas infusionais, as poucas veias viáveis da clientela pediátrica e a falta de um 

elemento na equipe de enfermagem especialista em punções venosas, como temos, por 

exemplo, nos Estados Unidos. 

  No que se refere à questão do período de internação pago pelo SUS e a real 

permanência do cliente no HUAP pude constatar que 100% da amostra deste estudo 

esteve internada por um período superior aquele pré-estabelecido pelo SUS como 

suficiente para a recuperação de determinada patologia. Acredito, a partir dos dados 

apresentados que a tabela de repasse de verbas do SUS encontra-se arcaica e 

desatualizada no que tange o tempo máximo de internação para a recuperação de 

patologias, desta forma é preciso haver uma reestruturação e remodelagem do modelo 

de repasse de verbas aos hospitais. 

 É importante ressaltar que as três categorias evidenciadas neste estudo não são 

estanques, elas estão intimamente interligadas. 

 Diante das considerações apresentadas acredito que a natureza invasiva dos 

procedimentos relacionados à terapia intravenosa deve ser a principal preocupação dos 

profissionais da saúde diretamente envolvidos com a administração de fluídos e 

medicamentos intravenosos aos pacientes. Assim, o estudo e a pesquisa que tenha como 



 

objeto o estabelecimento de medidas profiláticas para o surgimento das complicações 

decorrentes do uso de cateteres devem avançar no nosso meio, assim como uma 

preocupação maior com o ensino desses procedimentos nos cursos de nível médio e 

superior. 

 Se enveredarmos na discussão da importância dos procedimentos de acesso 

vascular, em particular o periférico, o qual é rotineiramente realizado nas enfermarias de 

todos os hospitais, chegaremos inevitavelmente no campo da ética profissional, e 

teremos que reconhecer que é preciso dar a esse procedimento um caráter de excelência 

e rigor que o mesmo requer e que em última análise, é um direito de todo paciente e 

uma questão de cidadania. 

   As tecnologias em acesso vascular e terapia intravenosa são dedicadas a reduzir 

as complicações associadas ao seu emprego. Assim, é necessária a utilização, em nossas 

unidades pediátricas, de um dispositivo intravascular que seja capaz de diminuir os 

riscos e temores e aumentar os benefícios da assistência prestada. Portanto, é valida toda 

iniciativa que privilegie uma ação concreta nessa esfera, como é o caso do Cateter 

Central de Inserção Periférica (CCIP). 

   Esse dispositivo tem sua praticidade na punção venosa periférica duradoura 

entre crianças, desde o nascimento até a adolescência, pois evita iatrogenias e traz 

vantagens por garantir o acesso aos vasos de grosso calibre via periférica. 

 Entretanto, é importante salientar que a introdução de inovações em tecnologias 

ou equipamentos deve ter sua eficácia adequadamente investigada antes de serem 

adotadas e os profissionais devem adquirir proficiência, ou seja, competência técnica e 

clínica para realizar com total autonomia a implantação de cateteres, como o cateter 

central de inserção periférica (CCIP).  

  Espero que tal pesquisa propicie modificações na prática assistencial dos 

enfermeiros pediátricos e neonatologistas, além de contribuir com estudos relacionados 

ao custo hospitalar não só no que concerne aos dispositivos venosos, mas 

principalmente nos custos oriundos de uma internação prolongada. 



 

 Portanto, urge prosseguir investigando nessa linha teórico-metodológica para 

favorecer o processo de consolidação da enfermagem como profissão reconhecida e 

prestigiada pelos seus componentes (os profissionais) e seus dependentes (a população). 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE I 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação: 

Título do Projeto: “O Cateter Central de Inserção Periférica: Uma alternativa para a 

redução do índice de infecção hospitalar em uma unidade pediátrica”. 

Pesquisador responsável: Tathiana Silva de Souza Martins 

Instituição a que pertence o pesquisador responsável: Escola de Enfermagem Aurora 

Afonso Costa / Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: (21) 25693217 – (21) 97888865 

 

Nome do voluntário: 

________________________________________________________ 

Idade: _____________________ 

Responsável:  __________________________________________________________ 

RG do Responsável legal: ________________________________ 

 

Seu filho (ou a criança pela qual o Sr
o
 é o responsável legal) está sendo 

convidado a participar do projeto de pesquisa “O Cateter Central de Inserção Periférica: 

Uma alternativa para a redução do índice de infecção hospitalar em uma unidade 

pediátrica”, de responsabilidade do pesquisador Tathiana Silva de Souza Martins 

mestranda em Enfermagem da EAAC/UFF; que traz como objetivos: identificar as 

vantagens e desvantagens deste método de administração medicamentosa frente aos 

comumente usados; comparar a existência ou não de infecções e avaliar o custo-

beneficio dos dispositivos venosos usados na pesquisa. 

 Os procedimentos específicos dessa pesquisa não implicam em danos imediatos 

ou tardios para o paciente. 

 Os possíveis benefícios desse estudo vão ao encontro das expectativas de menor 

estresse e risco nas internações hospitalares. 



 

 O Sr
o
 tem a liberdade de não permitir a participação de seu filho no estudo e 

desistir de participação do mesmo a qualquer momento sem que haja prejuízo no 

tratamento e cuidados que são prestados no Hospital Universitário Antonio Pedro. 

 Todas as informações colhidas durante o desenvolvimento da pesquisa serão de 

caráter confidencial, utilizadas somente para fins científicos e sem qualquer 

identificação pessoal; preservando-se o anonimato através da utilização de codinomes. 

 É importante lembrar que não haverá qualquer pagamento pela 

autorização/participação nesta pesquisa. 

 

 

Eu,____________________________________________________________________

__RG n
0
_______________________, responsável legal 

por___________________________, RG n
0
________________________ declaro ter 

sido informado e concordo com sua participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

     Niterói,________de__________de__________ 

 

 

________________________________                             

___________________________ 

Nome e assinatura do responsável legal do paciente                                        Nome e assinatura do responsável em obter o 

consentimento 

 

 

_________________________________________                         

_________________________________ 

            Testemunha                                                                                                                                            Testemunha  

 

 

 

 



 

 

APÊNDICE II 

FICHA DE CONTROLE DO CLINTE COM ACESSO VENOSO PERIFÉRICO

  

 

#  Identificação: 

Nome:____________________________________________________________ 

N
0
 do Prontuário:___________ Sexo: (  )F (  )M       Nascimento: ___/____/____ 

Nome da mãe:______________________________________________________ 

Nome do Pai:_______________________________________________________ 

Nome do responsável:________________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________ 

___________________________________________Tel:____________________ 

Data da admissão no HUAP:_____________________ 

Data da internação na Enfermaria de Pediatria: ____________________ 

 

# Diagnóstico Clinico: 

 

# Terapia medicamentosa a ser implementada: 

Tipo de medicação:_________________________________________________ 

Nome da medicação:_________________________________________________ 

Tempo provável de duração da terapia:__________________________________ 

 

 

# Admissão do cliente: 

Admitido com acesso venoso? Sim (  )   Não (  ) 

Local:_____________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

# Evolução do cliente: 

 

Data Motivo / causa da 

perda do acesso 

 Número de tentativas 

até realizar punção 

venosa efetiva 

Local da implantação do 

novo acesso  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APÊNDICE III 

RELATÓRIO DA PESQUISA ENVIADO AO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXOS 

ANEXO I 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


