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RESUMO 

 

O uso do cateter venoso central aumenta a cada ano no Brasil e no Mundo. 

Paralelamente as infecções relacionadas à assistência à saúde também. Esse recorrente 

problema torna-se incomodo para os profissionais da saúde, no que tange a segurança 

do paciente. Diversos estudos demonstram que através de medidas simples, como a 

higienização das mãos, é possível reduzir os casos de infecção associada à assistência à 

saúde. Porém, no Brasil, ainda são altos os casos de infecções associadas à assistência à 

saúde. Portanto este trabalho trata-se de uma observação não participante em um 

Hospital Universitário no município de Niterói – RJ, cujos objetivos são observar o 

manejo e manutenção do cateter venoso central pela equipe de enfermagem e construir 

um quadro de risco.  A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética do Hospital 

Universitário Antônio Pedro sob nº 497.986. A coleta de dados foi realizada em três 

momentos, tendo como critérios de inclusão profissionais que atuem no setor. Em um 

primeiro momento houve o diagnóstico dos setores, sendo seguido da escolha dos 

setores participantes e logo após a exposição da pesquisa aos Enfermeiros e Técnicos de 

Enfermagem dos setores escolhidos. Com a anuência do Termo de Consentimento, 

iniciou-se a observação não participante. Após a coleta, os dados foram agrupados, 

contabilizados e para uma melhor visualização, expostos em gráficos e quadros. Os 

resultados foram divididos em cinco eixos temáticos para uma melhor distribuição. 

Com isso, pôde-se identificar que a equipe de enfermagem não realiza alguns 

procedimentos essenciais para a prevenção da infecção associada à assistência à saúde, 

relacionadas ao cateter venoso central como identificação dos curativos dos acessos 

venosos centrais; a não identificação do equipo, a não higienização das conexões, e a 

não higienização das mãos antes dos procedimentos. No setor não havia escassez de 

material que justificasse as ausências. Nota-se que a falta de uma rotina de enfermagem 

acentua essas faltas. Com isso, este trabalho, espera fornecer informações importantes 

para que o setor possa se organizar, identificar as ausências em relação ao cateter 

venoso central e efetuar uma assistência de excelência. 

 

 

 

Palavras chave: Cateterismo Venoso; Enfermagem; Infecção Hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of central venous catheter increases every year in Brazil and worldwide. 

Parallel infections related to health care as well. This recurring problem becomes 

cumbersome for healthcare professionals regarding patient safety. Several studies show 

that through simple measures such as hand hygiene, can reduce infections associated 

with health care. However, in Brazil, are still high cases of infections associated with 

health care. Therefore this work is in a non-participant observation in a University 

Hospital in the city of Niterói - RJ, whose objectives are to observe the management 

and maintenance of central venous catheters by the nursing team and build a framework 

for risk. The study was approved by the Ethics Committee of the University Hospital 

Antonio Pedro under No. 497 986. Data collection was carried out in three stages, with 

the inclusion criteria of professionals that work in the sector. At first there was the 

diagnosis of sectors, being followed by the choice of participating sectors and shortly 

after exposure to the research nurses and nursing technicians of the chosen sectors. With 

the consent of Consent, began the non-participant observation. After collection, the data 

were pooled, and accounted for a better view, displayed in graphs and tables. The 

results were divided into five thematic areas for better distribution. Thus, we could 

identify that the nursing staff does not perform some essential procedures for the 

prevention of infection associated with health care, related to central venous catheter 

dressings as identification of central venous access; the non-identification of the unit, 

not cleaning the connections, and not washing hands before surgery. In the industry 

there was no shortage of material to justify absences. We note that the lack of a routine 

nursing emphasizes these fouls. Thus, this work hopes to provide important so that the 

sector can organize, identify absences from the central venous catheter care and make 

an excellent information. 

 

 

 

Keywords: Venous Catheterization; Nursing; Hospital Infection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO, p. 11 

2. REVISÃO DE LITERATURA, p. 14 

2.1.Infecção Associada à Assistência à Saúde, p. 14 

2.2. Punção Venosa, p. 15 

2.3.Infecção de Corrente Sanguínea, p. 15 

2.4.Prevenção das Infecções Associadas à Assistência à 

Saúde, p. 16 

2.5.A Equipe de Enfermagem e o Cateter Venoso, p. 17 

 

3. MÉTODOS DE PESQUISA, p. 19 

3.1.Caracterização da Pesquisa, p. 19 

3.2.Cenário da Pesquisa, p. 20 

3.3.Participantes da Pesquisa, p. 20 

3.4.Aspectos Éticos, p. 21 

3.5.Instrumento de Pesquisa, p. 21 

3.6.Coleta de Dados, p. 22 

3.7.Análise de Dados, p. 23 

                      

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO, p. 24 

4.1 Primeira Categoria: diagnóstico e caracterização 

dos setores, p. 24 

4.1.1 Diagnóstico dos Setores, p. 25 

4.1.2 Caracterização do Setor, p. 26 

4.2  Segunda Categoria: viés de pesquisa, p.27 

4.3 Terceira Categoria: pré, trans e pós procedimento, 

p. 28 

4.4 Quarta Categoria: manuseio dos cateteres, p. 31 

4.5 Quinta Categoria: manutenção dos cateteres 

venosos centrais, p. 32 

4.6 Construção do Quadro de Risco, p. 38 

4.6.1 Mapa de Risco do CTI do Hospital 

Universitário Antônio Pedro – 2014, p.40 



    

5. CONCLUSÃO, p. 41 

6. OBRAS CITADAS, p. 43 

7. OBRAS CONSULTADAS, p. 45 

8. APÊNDICES, p. 47 

8.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, p.47 

8.2. Instrumento de Pesquisa, p.48 

8.3. Quadro de Risco, p.49 

9. ANEXOS, p. 50 

9.1.Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa, 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

I. Quadro nº 01: Setor x Número de Pacientes com uso de Cateter Venoso Central, 

p. 25 

II. Gráfico nº 01: Equipe de Enfermagem, p. 27 

III. Quadro nº 02: Número de Funcionários x Número de Leitos, p. 27 

IV. Gráfico nº 02: Identificação dos Curativos, p. 28 

V. Gráfico nº 03: Higienização das Mãos, p. 29 

VI. Gráfico nº 04: Utilização de Luvas, p. 30 

VII. Gráfico nº 05: Conexões, p. 32 

VIII. Gráfico nº 06: Infusão Contínua de Solução Fisiológica 0,9%, p. 33 

IX. Gráfico nº 07: Avaliação do Sítio de Inserção, p. 33 

X. Gráfico nº 08: Utilização da Técnica Estéril, p. 35 

XI. Gráfico nº 09: Tipo de Cobertura, p. 36 

XII. Gráfico nº 11: Identificação dos Curativos, p. 37 

XIII. Gráfico nº 12: Identificação do Equipo, p. 38 

XIV. Quadro nº 03: Legenda de Risco, p. 39 

XV. Tabela nº 01: Tabela de Classificação, p. 39 

 

 



11 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O assunto Infecção Hospitalar sempre prendeu minha atenção, antes mesmo de cursar 

a graduação em enfermagem na Universidade Federal Fluminense, essa temática conquistava 

a minha curiosidade de leigo. Durante a graduação, na Escola de Enfermagem Aurora de 

Afonso Costa – EEAAC/UFF, tive a oportunidade de participar de um projeto
1
 do programa 

institucional de bolsas de iniciação científica – PIBIC, onde minha inserção no tema 

aumentou. Com o Estágio Teórico Prático em disciplinas como Saúde do Adulto e do Idoso I 

e Doenças Infecto-Parasitárias confirmaram a certeza que o assunto era o que deveria 

pesquisar. 

 Porém, foi durante do estágio como acadêmico bolsista da Secretária Estadual de 

Saúde em uma Unidade de Pronto-Atendimento, no município do Rio de Janeiro, que o 

assunto de Infecção Hospitalar relacionado ao cateter venoso central concentrou minha 

atenção. Por buscar entender o procedimento e os cuidados relacionados, os quais me 

despertavam ainda mais o interesse.  

 Com o conhecimento adquirido sobre o tema, na prática e aliado as minhas pesquisas, 

fui percebendo que os profissionais de saúde, nem sempre, realizavam os procedimentos 

preconizados para evitar os riscos de infecção hospitalar. 

 Porém, o artigo 196 da Constituição Federal do Brasil diz que a saúde é um direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1998). 

 Contudo é perceptível que os casos de infecções hospitalares relacionadas a cateter 

venoso central é crescente, e isso se relaciona a importante excesso de mortalidade, a maior 

tempo de internação, e a incrementos de custos relacionados à saúde (BRASIL, 2010).  

 Em países em desenvolvimento, como o Brasil, convive-se com taxas elevadas de 

infecção de corrente sanguínea, principalmente em unidade de terapia intensiva, onde é 

grande o número de Cateteres Venosos Centrais. (MEDEIROS, 2010).  Entretanto, de acordo 

com Siqueira et al (2010) os estudos na literatura sobre esses dispositivos fora de centros de 

terapia intensiva, ou seja, em enfermarias de especialidades, são escassos.    

                                                           
1
 AVALIAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA POPULAÇÃO 

HOSPITALIZADA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO (2012-2013).             
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 Com o surgimento de novas técnicas, graças ao desenvolvimento tecnológico, permitiu 

um melhor uso do acesso venoso, prolongando a vida de uma enorme quantidade de 

pacientes. Porém seu uso requer cuidados específicos, já que, sua utilização não esta isenta de 

complicações.  Sendo, assim, a equipe deve manter-se atenta desde a inserção ate a retirada do 

cateter venoso central – CVC (FERREIRA, 2007).  

 Estima-se que só nos Estados Unidos (EUA) cinco milhões de cateteres venosos 

centrais são inseridos por ano. A infecção de corrente sanguínea relacionada a estes ocupa o 

terceiro lugar como causa de infecção hospitalar (14%), como conseguinte tem-se o 

prolongamento do tempo de internação de 7 a 19 dias, com taxa de mortalidade, que vem 

alcançando picos de 25% (SIRQUEIRA et al, 2011). 

 

 As infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) estão entre as mais 

comumente relacionadas à assistência à saúde. Segundo Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA, (2010) estima-se que 60% das infecções bacterianas relacionadas à 

assistência à saúde sejam associadas a algum dispositivo intravascular. Dentre os fatores de 

riscos conhecidos, pode-se citar o uso de CVC, principalmente os de curta permanência. 

 Existe um consenso entre os autores dos fatores de riscos para as complicações dos 

cateteres venosos centrais, dentre eles temos a duração em dias do uso do cateter, o tipo de 

cateter, número de lumens, tipo de infusão, técnica de inserção e o sítio de inserção. Neste 

consenso fica estabelecido, também, “que a taxa de infecção em relação ao sítio de inserção 

do CVC é maior quando se opta pela via inguinal em comparação com a via jugular interna e 

a subclávia” (SIQUEIRA et al, 2011, p. 212).  

 Algumas medidas podem ser tomadas para diminuir a ocorrência destas infecções 

relacionadas ao cateter venoso central, principalmente, aquelas associadas à assistência à 

saúde. MEDEIROS (2010, p. 290) diz que “medidas de prevenção baseadas em conhecimento 

técnico adequado, a aplicação de protocolos e apoio administrativo podem prevenir parte 

considerável das infecções”.  

 A equipe de enfermagem deve estar atenta para tais medidas, pois é o grupo 

profissional que mais realiza o manejo e a manutenção desta tecnologia. Pois “no Brasil, os 

procedimentos referentes ao acesso vascular, embora não explicitados na Lei do Exercício da 

Enfermagem – Lei 7.498 de 25 de Junho de 1986 - estão incluídos nas atividades desses 

trabalhadores” (MENDONÇA et al, 2011, p.331). 
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 Diante disso, este trabalho possui como objeto de estudo a observação da 

manutenção e manuseio dos Cateteres Venosos Centrais (CVC) pela equipe de enfermagem, 

em um hospital universitário. 

 Para o cenário selecionou-se o HUAP como o local da observação.  Por tratar – se 

de um hospital escola, onde possui uma Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) 

e um setor de Educação Permanente, que são responsáveis pelo controle das infecções e 

atualização dos funcionários, respectivamente. 

 Sabendo da importância do controle das infecções hospitalares e de uma deficiência 

de estudos em locais além dos centros de terapia intensiva, este estudo possui a finalidade de 

observar como ocorre o manuseio e a manutenção dos cateteres venosos centrais pela Equipe 

de Enfermagem que atuam na assistência no Hospital Universitário Antonio Pedro – HUAP.  

 Como questão norteadora desta pesquisa tem-se: como a equipe de enfermagem do 

Hospital Universitário Antonio Pedro realiza o manejo do cateter venoso central? 

 Levando em consideração esta questão norteadora, o presente estudo tem por 

objetivo geral:  

 

 Avaliar o processo do manejo e a manutenção pela equipe de enfermagem. 

 

 E por objetivos específicos:  

 Identificar os setores que possuem pacientes internados, em uso do Cateter Venoso 

Central; 

 Descrever o manejo e a manutenção da equipe de enfermagem com o cateter venoso 

central; 

 Construir um instrumento de avaliação de processo para o risco de infecção associado 

à manutenção e o manuseio do CVC pela Equipe de enfermagem. 

 Com esta pesquisa pretendo contribuir na divulgação e conscientização da 

importância de se aderir às medidas de controle de infecção relacionadas aos cateteres 

venosos centrais como meio mais eficaz de combater este problema, além de também enfocar 

a importância da equipe de enfermagem e o seu papel na implementação de tais medidas no 

âmbito hospitalar, a partir da utilização de novos métodos de avaliação. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Infecção Associada à Assistência à Saúde 

 

 Infecção hospitalar segundo o Ministério da Saúde (1998), é aquela adquirida após a 

admissão do paciente e que pode manifestar-se, durante a internação ou após a alta, quando 

puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.  

 A Infecção Hospitalar vem sendo denominada como infecção associada ao cuidado à 

saúde, e é uma séria problemática e um desafio em âmbito mundial ainda mais diante da 

variabilidade de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Mesmo com a evolução 

tecnológica e o aprimoramento de técnicas, é considerável o número de infecções 

relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2010). 

 De acordo com a Portaria 2.616 do Ministério da Saúde (1998), as infecções 

hospitalares representam risco significativo à saúde dos usuários dos hospitais, e sua 

prevenção e controle envolvem medidas de qualificação da assistência, de vigilância sanitária 

e outras. 

 A ANVISA (2004, p. 7) preconiza que: 

 

a infecção hospitalar atinge o mundo todo e representa uma das causas de morte em 

pacientes hospitalizados. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a taxa média de 

infecção hospitalar é de cerca 15% (...) no entanto o índice de infecção hospitalar 

varia significativamente, pois está diretamente relacionada com o nível de 

atendimento e complexidade de cada hospital. 

 

Assim, complementando as definições, a ANVISA (2004, p.7), afirma que, “as 

infecções hospitalares podem ser ocasionadas por diferentes patógenos, podendo ser bactérias, 

fungos, e vírus.” As bactérias se destacam neste processo, pois são presentes na flora humana 

e normalmente não oferecem riscos aos indivíduos saudáveis, pois são pouco virulentas, mas 

podem causar infecções em indivíduos com o estado clínico comprometido, configurando-se 

bactérias oportunistas, pois aproveitam a fragilidade do estado clínico para causar infecções.  

Especificamente, a infecção relacionada ao cateter vascular é preocupante, face sua 

gravidade e letalidade. Tem etiologia complexa e multifatorial. Estudos destacam a 

situação clínica do paciente, o tipo de cateter, sua composição, a técnica de inserção, 

a localização, a frequência de manipulação do sistema e a duração da cateterização 
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aspectos que merecem atenção ( PERCIVAL et al,, 2005¹, p. 515-9; BACUZZI et al, 

2006², p.65-7; apud FERREIRA et al, 2011, p. 1002-6).
2
 

2.2 Punção Venosa 

 

  A utilização da punção de vasos sanguíneos para fins diagnósticos e/ou terapêuticos 

teve início no Renascimento, atrelada à descoberta da circulação sanguínea. Nos primeiros 

ensaios empíricos de infusão de soluções e sangue in vivo, utilizou-se como recurso 

intravenoso uma pena oca de ave; e, em 1660 criou-se o primeiro dispositivo com ponta 

afiada, a agulha hipodérmica (FERREIRA, 2007). 

 

O acesso a vasos profundos por meio da veia subclávia teve início no final da 

década de 40. Esse recurso permitiu a introdução dos primeiros cateteres venosos 

plásticos para a infusão venosa de líquidos, promovendo a manutenção do acesso 

vascular por tempo prolongado (MORAN; ATWOOD; ROWE,1965 ³; MAKI; 

GOLDMAN; apud FERREIRA, 2007 p.24). 

 

 

Segundo Ferreira (2007), sua finalidade é variada e envolve a administração de 

fluidos, derivados de sangue, nutrição parenteral, quimioterápicos, drogas que provocam 

esclerose de veias periféricas, a inserção de marcapasso transvenoso, a monitorização 

hemodinâmica, e a realização de hemodiálise. 

O acesso vascular, tanto central como periférico, é uma das principais modalidades de 

tratamento utilizadas na assistência à saúde. Há uma ampla aceitação, difusão e prática desse 

procedimento pelos profissionais da área da assistência à saúde, contudo, tradicionalmente, 

falhas técnicas vêm sendo executadas com frequência, de forma que foram incorporadas à 

prática sem nenhuma discussão dos riscos que acompanham esses atos. “Estratégias de 

intervenções para correção dessas falhas têm sido um desafio, refletindo na subestimação dos 

riscos e aumento das taxas de Infecção de Corrente Sanguínea” (MENDONÇA et al, 2011, p. 

330). 

2.3 Infecção de Corrente Sanguínea 

 

                                                           
1
 PERCIVAL SL,  et al. Tetrasodium EDTA as a novel central venous catheter lock solution against biofilm. Infect 

Control Hosp Epidemiol. 2005;26(6): 515-9.  
² BACUZZI, et al. Recommendations and reports about central venous catheter-related infection. Surg Infect 
(Larchmt). 2006;7 Suppl 2:S65-7. 
³ MORAN et all. A clinical and bacteriologic study of infections associated with venous cutdows. N. Engl. J. 
Med., v. 272, n.11, p.554-9, 1965. 
4 

MAKI, 
 
et al. Infection control in intravenous therapy. Ann. Intern. Med., v. 79, n. 6, p. 867-87, 1973. 
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 As taxas de infecções de corrente sanguíneas relacionadas a cateter variam de acordo 

com o sítio e a técnica de inserção, número de lumens, tipo de cateter, tempo de permanência, 

fatores intrínsecos do paciente, tipo de solução infundida e preparo da equipe. “A incidência 

dessa infecção, no Brasil, varia de 3,2 a 40,4 episódios por mil dias de cateter e a mortalidade 

atribuída a essa topografia varia de 6,7% a 75,0%” (O´GRADY et al, 2011
3
; apud 

MENDONÇA et al 2011). 

 As Infecções Primárias de Corrente Sanguínea podem ser dividas naquelas com 

diagnóstico laboratorial e critérios clínicos. Não se possui uma certeza a cerca da vigilância 

entre esses dois tipos. Para ter diagnosticado por laboratório, as IPCS’s devem atender dois 

critérios segundo a ANVISA (2010). 

 O primeiro critério seria o paciente com uma ou mais hemoculturas positivas coletadas 

de sangue periférico e o segundo critério seria a presença de pelo menos um sinal ou sintoma 

clinico como febre (> 38º), tremores, oligúria e hipotensão (ANVISA, 2010).  

 No caso do diagnóstico clínico, as IPCS’s deve apresentar, segundo a ANVISA (2010, 

p.6) “pelo menos de um dos seguintes sinais ou sintomas: febre (>38°), tremores, oligúria 

(volume urinário (<20 ml/h), hipotensão (pressão sistólica - 90mmHg) ou (não relacionados 

com infecção em outro sítio) E todos os seguintes: Hemocultura negativa ou não realizada; 

nenhuma infecção aparente em outro sítio; e médico institui terapia antimicrobiana para 

sepse.” 

 Com isso, o custo de uma terapia para o tratamento de uma IPCS é variável e 

dependente do país, centro e unidade em que se encontra o paciente.  Algumas estimativas 

Norte-Americanas apontam para gasto extra de US$ 50.000,00 por episódio de IPCS 

(ANVISA, 2010). 

  

2.4 Prevenção das Infecções Associadas à Assistência à Saúde 

 

 Grande parte das IPCS pode ser prevenida por meio de programas que enfoquem 

educação continuada, capacitação dos profissionais de saúde, adesão às recomendações 

durante a inserção e manuseio dos cateteres, vigilância epidemiológica das infecções 

relacionadas à assistência à saúde e avaliação dos seus resultados. “Nos últimos anos 

                                                           
3
 O’Grady NP, Alexander M, Dellinger EP, Gerberding JL, Heard SO, Maki DG, et al. Guidelines for the prevention 

of intravascular catheter-related infections. Clin Infect Dis. 2002; 35:1281–307. 
³ LOBO, R.D. et al. Impact of an education program and policy changes on decreasing catheter-associated 
bloodstream infections in a medical intensive care unit. Am. J. Infect. Control., v. 33, n. 2, p. 83-7, 2005. 
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inúmeros estudos relataram o declínio das taxas de IPCS quando seguidas às recomendações 

de boas práticas com o CVC” (ANVISA, 2010, p.14). 

Em seu estudo Medeiros (2010), expõe que a observação dos cuidados direcionados 

aos cateteres venosos centrais evidenciou problemas simples de serem contornados. Além 

disto, traz que “medidas educativas pontuais de fácil assimilação e um sistema de vigilância 

por processos, na inserção do cateter venoso central, resultaram na redução das taxas de 

infecção” (MEDEIROS, 2010, 290). 

Segundo a ANVISA (2010) em seu manual a cerca das infecções de corrente 

sanguínea, alguns estudos demonstraram que a aplicação conjunta de medidas preventivas 

através de pacote de medidas (bundles) reduziu as IPCS de modo consistente e duradouro. 

Tais medidas seriam baseadas em 05 etapas:  

 

01. Higienização das mãos; 02. Precauções de barreira máxima: higienização das 

mãos, uso gorro, máscara, avental e luvas estéreis e campos estéreis grandes que 

cubram o paciente; 03. Preparo da pele com gluconato de clorexidina; 04. Seleção 

do sítio de inserção de CVC: utilização da veia subclávia como sítio preferencial 

para CVC não tunelizado; e 05. Revisão diária da necessidade de permanência do 

CVC, com pronta remoção quando não houver indicação ( ANVISA, 2010 p.18-9) 

               

 

Diversos estudos demonstram ser possível reduzir as taxas de infecção da corrente 

sanguínea relacionada ao cateter a valores próximos de zero com um conjunto de medidas 

consideradas de fácil aplicação e de baixo custo, como a padronização de normas para 

inserção do cateter, técnica estéril e cuidados pós-inserção (MEDEIROS, 2010). 

 

O conhecimento, a competência, a habilidade e a segurança da equipe de 

enfermagem, refletem e contribuem para a conclusão de um tratamento que possa 

suprir as necessidades do paciente, minimizando riscos à saúde física e emocional, 

proporcionando melhor qualidade de vida (
4
LOPES, 2007, p. 266-73 apud 

MENDONÇA et al, 2011, p.331). 

  

 

 Assim, programas educativos pautados em evidências, concomitantes com estratégias 

que fortalecem o comportamento profissional desejado, são identificadas como instrumento 

valioso para modificar as atitudes dos profissionais de cuidado à saúde (LOBO et. al.,2005³ 

apud FERREIRA, 2007).  

2.5 A Equipe de Enfermagem e o Cateter Venoso 

                                                           
³ LOBO, R.D. et al. Impact of an education program and policy changes on decreasing catheter-associated 
bloodstream infections in a medical intensive care unit. Am. J. Infect. Control., v. 33, n. 2, p. 83-7, 2005. 
 
4
  LOPEZ, J. et al. Hub care of IV catheters in a surgical ICU: comparison of a closedneedleless hub device and 

conventional care (Abstract). Un: Program and Abstracts Washington DC: American Society of Microbiology. p. 
439, 2001. 
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 A equipe de enfermagem deve estar atenta aos cuidados pós-inserção. Por ser a 

responsável pela administração de medicamentos prescritos pela equipe médica, a 

enfermagem manipula por diversas vezes durante o dia o cateter venoso centrar. Assim, 

sendo, deve estar segura e consciente das implicações dessa manipulação (MENDONÇA, 

2011). 

 O manuseio do acesso vascular para a administração das soluções parenterais pode ser 

executado por toda a equipe de enfermagem, desde que, qualificada para tal. 

 

Tanto no âmbito gerencial quanto assistencial, o enfermeiro deve supervisionar a 

equipe de enfermagem e seus procedimentos, invasivos ou não, conforme a Lei do 

Exercício da Enfermagem, assim, tanto na supervisão direta, no trabalho em 

conjunto e na atuação frente a programas de educação permanente, o enfermeiro tem 

importante papel na identificação e notificação dos casos de infecção associada aos 

cuidados em saúde (MENDONÇA,2011, p.331). 

 

 

Um programa educacional bem acertado e implantado baseando-se nos problemas 

locais e de fácil aplicação pode ser uma estratégia que reforça a mudança do comportamento 

da equipe médica e de enfermagem e poderia possuir um resultado mais duradouro (ANVISA, 

2010). 

 

 Porém o desafio continua, pois trabalhar com a mudança de comportamento, em 

hospitais com número reduzido de profissionais, rotatividade alta e sem equipe 

específica para realizar o serviço de educação é extremamente laborioso. Histórias 

de sucesso sobre o aumento da adesão às recomendações sobre os cuidados com 

CVC citam que entre os facilitadores para a redução das taxas de IPCS, estavam o 

número reduzido de estudantes e residentes ou o fato de não ser um hospital escola, 

que leva à grande rotatividade de profissionais (ANVISA, 2010, p. 18). 

 

Para ter sucesso, um programa de prevenção de infecção necessita do 

comprometimento do corpo interdisciplinar da unidade, do compromisso da cheia e da 

aceitação de novos meios propostos na intervenção educativa. A Comissão de Controle de 

Infecção Hospitalar tem papel fundamental no gerenciamento das medidas de prevenção 

(MEDEIROS, 2010). 
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3. MÉTODOS DE PESQUISA 

 A metodologia científica é um conjunto de abordagens, técnicas e processos utilizados 

pela ciência para formular e resolver problemas de aquisição objetiva do conhecimento, de 

uma maneira sistemática. Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como o: 
 

(...) procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar 

respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa desenvolve-se por um 

processo constituído de várias fases, desde a formulação do problema até a 

apresentação e discussão dos resultados. 

 

 

 Para Luna (2000, p. 15), "Essencialmente, pesquisa visa à produção de conhecimento 

novo, relevante teórica e socialmente fidedigno..." o conceito novo para o autor, significa 

neste contexto: Luna (2000, p. 15), “... um conhecimento que preenche uma lacuna importante 

no conhecimento disponível em uma determinada área do conhecimento” 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 Trata-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, de natureza 

aplicada, do tipo observação sistemática não participante, cujo objetivo é observar o manejo e 

manutenção do cateter venoso central pela equipe de enfermagem, descrevendo como ocorreu 

esse manejo e identificando as técnicas não realizadas pela equipe de enfermagem. 

  A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 

deseja pesquisar. Estudos descritivos possuem a finalidade de descrever os fatos e os 

fenômenos de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). 

 A abordagem quantitativa é apropriada para mensurar tanto opiniões, atitudes e 

preferências como comportamentos. A pesquisa quantitativa possui o objetivo de medir 

relações entre variáveis por associação e obter informações sobre determinada população. “As 

análises quantitativas são muito divulgadas e, nesse sentido, sua planificação geralmente 

necessita de menos explicações que as análises qualitativas” (CONTANDRIOPOULOS, 

1994, p.90). 

 Uma pesquisa de natureza aplicada objetiva gerar conhecimentos para aplicação 

prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 A observação é uma técnica que utiliza os sentidos para a apreensão de determinados 

aspectos da realidade. Consiste em ver, ouvir e examinar os fatos, os fenômenos que se 
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pretende investigar. A técnica da observação desempenha importante papel no contexto da 

descoberta e impõe o investigador a ter um contato mais próximo com o objeto de estudo 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 Na Observação Sistemática Não Participante o pesquisador não se integra ao grupo 

observado, permanecendo de fora. Presencia o fato, mas não participa dele, não se deixa levar 

pelas situações, realiza o papel de espectador. O procedimento tem caráter sistemático. 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

 Ciente do viés que a observação não participante pode ocasionar, o profissional 

responsável pela observação irá utilizar técnicas para minimizar os riscos de interferência. 

Como por exemplo, sentar distante do observado e visualizar como o mesmo se comporta; no 

ato da manipulação do cateter conversar com o paciente e observar como ocorre o manejo; 

acompanhar o observado durante outras tarefas além das relacionadas ao cateter venoso 

central, entre outras. 

 

3.2 Cenário da Pesquisa 

 

 O cenário da pesquisa foi o Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP, localizado 

no centro da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. O HUAP é separado por andares, 

contendo oito andares ao todo, que contém os seguintes setores: ambulatório, banco de 

sangue, emergência, lavanderia, almoxarifado, Serviço de Infectologia, central de exames 

radiológicos, setor de diálise, centro cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva Adulto, Unidade 

de Terapia Intensiva Coronariana, laboratório de patologia clínica, enfermaria de hematologia, 

enfermaria de ortopedia, enfermaria de pediatria, enfermaria clínica e enfermaria cirúrgica 

masculina, enfermaria clínica e a enfermaria cirúrgica feminina e maternidade contendo 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, alojamento conjunto, sala de parto, enfermaria pré-

natal.  

 

3.3 Participantes da Pesquisa 

 

 Os participantes do estudo foram profissionais de enfermagem do Hospital 

Universitário Antonio Pedro que atuam nos setores onde há pacientes internados em uso de 

cateter venoso central, com regime de trabalho por plantão diurno ou diarista. E que 

autorizem a realização da observação ao assinar o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE. 
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 Como critérios de exclusão estipulou-se que profissionais que não pertençam à equipe 

de enfermagem mesmo que manipulem o acesso venoso central; profissionais de enfermagem 

que possuem um regime de plantão noturno; profissionais de enfermagem que atuam na parte 

administrativa do hospital; e profissionais que não aceitem participar da observação e/ou não 

assinem o termo de consentimento livre e esclarecido. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido segue em apêndices.  

 O quantitativo de sujeitos utilizados nesta pesquisa foi de 50 profissionais de 

enfermagem. Os participantes foram ser observados mais de uma vez em dias variados, nunca 

possuindo duas observações do mesmo funcionário em um único dia. O n=50 foi escolhido 

por uma amostra de conveniência.  

3.4 Aspectos Éticos 

 

 Antes de ser iniciada a coleta de dados, esta pesquisa foi submetida à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/ Hospital Universitário Antônio 

Pedro no dia 29/09/2013, tendo como CAAE o nº 22544413.1.0000.5243; e o CEP de nº 

497.986. 

 O pesquisador se responsabiliza das informações e o anonimato dos sujeitos 

envolvidos, desenvolvendo a pesquisa segundo os preceitos da Resolução Nº 466, de 12 de 

Dezembro de 2012.  

 O pesquisador se responsabilizará pela preservação dos dados da pesquisa, cabendo-

lhe divulgar os resultados em eventos científicos, sem denegrir a imagem da instituição 

envolvida na pesquisa. O pesquisador tem a obrigação de conduzir a pesquisa de acordo com 

a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa segue nos Anexos. 

 

3.5 Instrumento de Pesquisa 

 

 O instrumento de pesquisa escolhido para realização da pesquisa foi a Lista de 

Verificações ou Check list. A Lista de Verificação não é um instrumento regulatório ou um 

componente da política pública oficial. Apenas intenciona ser uma ferramenta prática e de 

fácil utilização por profissionais de saúde interessados na melhoria da segurança do paciente e 

redução das complicações (BRASIL, 2013). 
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 O desenvolvimento da Lista de Verificação foi guiado por três princípios. O primeiro 

foi da simplicidade. Uma lista exaustiva de padrões e orientações poderia criar um empecilho 

que melhoraria a segurança do paciente, mas tal complexidade seria de difícil utilização e 

expressão, e provavelmente enfrentaria significativa resistência pela equipe (BRASIL, 2013). 

 O apelo da simplicidade nesse cenário não pode ser desconsiderado. Medidas simples 

são mais fáceis de serem instituídas e podem ter profundos efeitos em diferentes cenários.

 O segundo princípio foi da ampla aplicabilidade. O foco em um meio social possuidor 

de maiores recursos pode mudar os tipos de questões consideradas para discussão. Como 

exemplo, padrões com o mínimo de equipamentos em serviços de saúde com poucos recursos 

(BRASIL, 2013).  

 A possibilidade de mensuração constituiu o terceiro princípio. A mensuração do 

impacto é uma parte imprescindível. Medidas significativas devem ser identificadas mesmo 

que estejam relacionadas apenas a processos substitutos. 

 

Só avalia quem mensura. Esse é um princípio fundamental na avaliação da 

qualidade da assistência à saúde. Para isso é fundamental a realização de estudo 

piloto para medir a incidência de complicações em um número (n) adequado de 

pacientes (BRASIL, p. 124, 2013). 

 

 

 O instrumento de pesquisa utilizado na observação compreende 11 (onze) questões 

fechadas com espaço para sim, não e observações pertinentes.  Além das perguntas constaram 

espaços para identificação do setor, sítio de inserção do cateter e o tipo de profissional 

(auxiliar de enfermagem/ técnico em enfermagem/enfermeiro) que irá efetuar o procedimento. 

O espaço destinado a observações pertinentes foi utilizado para alguma interocorrência 

durante a execução do procedimento. 

 O Instrumento de Pesquisa segue em Apêndices. 

3.6 Coleta de Dados 

 

 Com a aprovação do Comitê de Ética, a coleta de dados foi realizada em três etapas de 

acordo com os objetivos propostos no trabalho. Na primeira, durante o mês de Fevereiro, 

ocorreu um diagnóstico in loco das enfermarias, atribuindo os critérios de inclusão e exclusão. 

 Após esse diagnóstico, entendeu-se que, a coleta de dados em setores que não teriam 

um número considerável de pacientes em uso de cateter venoso central seria insatisfatória. 

Neste caso, optando-se por realizar a pesquisa no Centro de Terapia Intensiva. 
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 A segunda etapa da pesquisa foi caracterizada pelo contato com os participantes e 

exposição da pesquisa aos funcionários do Centro de Terapia Intensiva, com a entrega do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.  

 Após a anuência do TCLE pelos funcionários do CTI, foi iniciada a aplicação do 

instrumento de pesquisa, previamente elaborado para a observação não participante. Essa 

terceira etapa ocorreu durante os meses de Fevereiro e Março. 

 Algumas informações foram retiradas do prontuário dos pacientes. Informações como 

o tempo de permanência do cateter, se o paciente está em precaução por contato e/ou a 

utilização de Antibióticos, a fim de contribuir para a construção da pesquisa. 

 

3.7 Análise de Dados  

 

 Os dados foram analisados a partir do método descritivo que é a etapa inicial da 

análise utilizada para descrever e resumir os dados. É o conjunto de métodos para 

organização, apresentação e descrição de dados representativos do comportamento, onde se 

utilizam tabelas e gráficos. (BARBETA, 1999).  

 Após a aplicação do instrumento de pesquisa, os dados foram agrupados e 

contabilizados. Utilizou-se quadros, tabelas e gráficos para permitir uma melhor visualização 

das informações coletadas.  

 Optou-se por agrupar os dados em cinco eixos temáticos. O primeiro eixo corresponde 

ao Diagnóstico e Caracterização dos Setores. O segundo eixo corresponde a um Viés de 

Pesquisa encontrado no inicio da observação. O terceiro eixo refere-se ao primeiro grupo de 

itens do instrumento de pesquisa, que leva em consideração à higienização das mãos e uso de 

luvas. O quarto eixo corresponde ao segundo grupo de itens, que observa o manuseio do 

cateter venoso central pela equipe de enfermagem. E o quinto eixo é constituída do último 

grupo de itens do instrumento de pesquisa, o qual trabalha com a questão da manutenção dos 

cateteres venosos centrais.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo, serão apresentados os resultados referente coleta de dados realizada 

durante os meses de Fevereiro e Março de 2014. As informações serão apresentadas em eixos 

temáticas com o intuito de favorecer a visualização dos resultados.  

  Tais eixos respondem satisfatoriamente aos objetivos da pesquisa, trazendo assim 

considerações e dados importantes a serem discutidos.  

 Com a análise do material dividiu-se em cinco eixos temáticos. O primeiro eixo a ser 

descrito será referente ao Diagnóstico e Caracterização dos Setores. O segundo eixo expõe o 

Viés de Pesquisa. O Terceiro eixo refere-se ao Pré, Trans e Pós Procedimento. O quarto eixo 

trabalha a questão do Manuseio dos Cateteres. O Quinto eixo compreende a questão da 

Manutenção do Cateter Venoso Central.  

 O eixo referente ao Diagnóstico e Caracterização dos Setores corresponde à etapa 

inicial da coleta de dados. Onde, realizou-se um diagnóstico das enfermarias, a fim de 

identificar qual delas estaria apta a participar da pesquisa. E, após isso, a caracterização dos 

setores escolhidos. 

 No segundo eixo será mostrado o Viés de pesquisa encontrado logo no inicio das 

observações. Demonstrando os riscos de se continuar a pesquisa. 

 O Terceiro eixo que trabalha a questão do Pré, Trans e Pós - Procedimento, esta 

relacionada à primeira etapa do instrumento de pesquisa. Essa parte refere-se à higienização 

das mãos e utilização de luvas. 

 No quarto eixo será exposta atuação da enfermagem quanto ao Manuseio dos 

Cateteres, o que corresponde à segunda etapa do instrumento de pesquisa. Nesse item, 

assuntos como lavagens dos circuitos e higienização das conexões serão mostrados. 

 No último eixo, o quinto, irá ser apontado a questão da Manutenção dos Cateteres 

Venosos Centrais. A qual corresponde à terceira etapa do instrumento de pesquisa. 

Informações como avaliação do sítio de inserção e o tipo de cobertura utilizado serão 

expostas. 

 Após os eixos ocorrerá a exposição das etapas percorridas para a construção do 

Quadro de Risco. O qual pode ser considerado como um retorno para o setor. 
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4.1 Primeiro Eixo Temático: Diagnóstico e Caracterização dos Setores 

 

4.1.1 Diagnóstico dos Setores 

 

 O início da coleta de dados ocorreria após um diagnóstico das enfermarias, onde 

identificaríamos a presença de pacientes em uso do CVC. 

 Porém, a partir do diagnóstico realizado nos setores com pacientes em uso de cateter 

venoso central do Hospital Universitário Antônio Pedro entendeu-se que, a coleta de dados 

nos locais que não teriam um número considerável de pacientes em uso de cateter venoso 

central seria insatisfatória.  

 Como podemos observar no quadro Setor x Número de Pacientes com Cateter Venoso 

Central, em algumas enfermarias, o número de pacientes era extremamente baixo. Em alguns 

casos o número de pacientes em uso de CVC era zero. 

 

I. Quadro nº 01 – Setor x Número de Pacientes com Cateter Venoso Central 

Setor Número de Pacientes com Cateter Venoso 

Central 

Centro de Terapia Intensiva 06 

Enfermaria de Clínica Cirúrgica 

Masculina e Feminina 

00 

Enfermaria de Clínica Médica Masculina 

e Feminina 

01 

Enfermaria de Hematologia 00 

Enfermaria de Ortopedia 00 

Setor de Infectologia 01 

Unidade Coronariana 00 
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Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 Considerando esse fato de não possuir em algumas enfermarias um quantitativo 

substancial, no momento do diagnóstico dos setores, optou-se por realizar a observação 

apenas no Centro de Terapia Intensiva. 

4.1.2 Caracterização do Setor 

 O Centro de Terapia Intensiva do Hospital Universitário Antônio Pedro está localizado 

no terceiro andar do prédio principal, que se situa no município de Niterói – RJ. A sua planta 

física é bem distribuída, deixando o ambiente amplo e de fácil circulação. Conta com 

dezesseis leitos, sendo dez em funcionamento. Onde um deles é de isolamento. Conta ainda 

com posto de enfermagem, sala de medicação, sala de estar médico e de enfermagem, 

expurgo, copa e banheiros.  

 Em relação à equipe de enfermagem do CTI do HUAP, a mesma passou por uma 

reestruturação após a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 7 de 2010.  Essa Resolução 

preconiza que 01 Enfermeiro ficará responsável por 08 leitos e 01 Técnico em Enfermagem 

ficará responsável por 02 leitos, tendo 01 Técnico de Enfermagem direcionado para serviços 

de apoio assistencial. 

 A constituição da equipe de enfermagem do CTI do HUAP é de 01 Coordenadora de 

Enfermagem, 02 Enfermeiros Plantonistas, 01 Residente de Enfermagem e uma media de 05 

Técnicos em Enfermagem, por plantão.  Como podemos observar no gráfico de título Equipe 

de Enfermagem, o quantitativo de funcionários preconizado foi encontrado na maioria dos 

dias de observação.  
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II. Gráfico nº01 – Equipe de Enfermagem 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 

 Em uma rápida relação entre o número de funcionários e número de leitos, fica mais 

claro perceber que a equipe de enfermagem do CTI do HUAP atua em conformidade com a 

RDC nº 07. Como mostrado no quadro de título Número de Funcionários x Número de Leitos. 

III. Quadro nº 02 – Número de Funcionários x Número de Leitos 

Número de funcionários  
              x 
 Número de leitos 

Técnicos de Enfermagem Enfermeiros 

 10 Leitos 02 leitos para 01 técnico de 

enfermagem 

05 leitos para 01 Enfermeiro 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 

 

 Contudo, durante o período de observação, percebeu-se que as equipes de enfermagem 

são organizadas com o mínimo proposto. O que não esta infringindo nenhuma resolução. 

Entretanto, nos dias em que ocorre a falta, a licença médica ou as férias de algum funcionário, 

a equipe atua com o quantitativo reduzido. 

 

4.2 Segundo Eixo Temático: Viés de Pesquisa 

0

1

2

3

4

5

6

7

1ª Dia 2ª Dia 3ª Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 9 Dia 10 Dia

Enf.

Téc. Enf.

Resid.



28 
 

 

 O período de observação ocorreu durante os meses de Fevereiro e Março de 2014 com 

uma frequência de duas vezes na semana em regime de plantão, cerca de doze horas. 

 Nos três primeiros dias da observação não participante, houve uma variação nos 

hábitos do setor, no que tange a terceira parte do instrumento de pesquisa – manutenção do 

cateter venoso central. Como mostra o gráfico: Identificação dos Curativos. 

IV. Gráfico nº 02 – Identificação dos Curativos 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

  Como mostra o gráfico de Identificação dos Curativos, percebe-se que no inicio da 

observação cerca de 50% dos curativos não estavam identificados e ao longo dos três 

primeiros dias observação, todos foram identificados. Evidenciando uma mudança nos hábitos 

do setor. Ciente da existência desse viés, a pesquisa foi paralisada por duas semanas, 

retornando no inicio do mês de Março de 2014. 

4.3 Terceiro Eixo Temático: Pré, Trans e Pós Procedimento. 

 Na primeira parte do instrumento de pesquisa, que trabalha a higienização das mãos e 

o uso de luvas, observou-se que a equipe de enfermagem não realiza alguns procedimentos 

básicos, que garantiriam de uma assistência de qualidade. 

 O Gráfico de Higienização das Mãos nos mostra que a equipe de enfermagem não 

realiza a higienização das mãos antes dos procedimentos envolvendo os cateteres venosos 

centrais, e o fez apenas após.  

  

1º Dia 2º Dia 3º Dia

Curativos Não Identificados 3 3 0

Identificados 3 3 5

Total de Curativos 6 6 5
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V. Gráfico nº 03 – Higienização das Mãos 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 Segundo o Manual de Higienização das Mãos do Ministério da Saúde (2007), há uma 

indicação de higienizar as mãos todos os profissionais que trabalhem em serviço de saúde, 

sempre que manter contato, direto ou indireto, com os pacientes. 

 Conforme o mesmo manual deve ser realizado a higienização das mãos antes do 

contato com o paciente com o objetivo de proteção ao paciente, evitando a transmissão de 

micro organismos oriundos do profissional. E após o contato com paciente ou superfícies 

próximas a ele (BRASIL, 2007). 

 A primeira parte do instrumento ainda tratava da utilização de luvas pelos funcionários 

para a manipulação dos CVC, além de suas extensões e circuitos. Neste caso, a grande 

maioria da equipe faz uso desse equipamento de proteção individual – EPI, como observado 

no gráfico de Utilização de Luvas. 

  

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Higienização Antes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Higienização Após 8 9 8 9 10 8 9 8 10 8

Total de observações 8 9 8 9 10 8 9 8 10 8
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VI. Gráfico nº 04 – Utilização de Luvas 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 

 Como pôde ser observado no gráfico de Utilização de Luvas, o uso de luvas é 

generalizado pela equipe. A grande maioria dos funcionários faz o uso deste EPI ao entrar em 

contato com o paciente, porém o usar luvas não exime o profissional de higienizar as mãos 

antes de qualquer procedimento (BRASIL, 2007). 

 Segundo o Manual de Higienização das Mãos do Ministério da Saúde (2007), as luvas 

previnem a contaminação das mãos dos profissionais e ajudam a reduzir a transmissão de 

patógenos. Entretanto, elas podem conter microfuros ou perder sua integridade sem que o 

profissional perceba e assim, possibilite a contaminação das mãos. 

 

4.4 Quarto Eixo Temático: Manuseio dos Cateteres 

 A segunda parte do instrumento de pesquisa trabalha com a questão do manuseio do 

cateter venoso central. O item referente à lavagem dos circuitos antes e após a administração 

da medicação, não obteve dados suficientes que pudessem ser analisados, devido à forma de 

dimensionamento de pessoal utilizado pela Coordenação de Enfermagem do CTI. 

 A Coordenação optou por selecionar um único profissional de enfermagem de cada 

plantão para ficar responsável pela preparação e administração das medicações. Essa é uma 

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Não Utilizou luvas 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0

Utilizou Luvas 8 9 8 9 10 8 9 8 10 8

Total de Luvas 8 10 8 10 10 9 9 9 10 8
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medida adotada em alguns hospitais, privados e públicos, e fica a cargo da unidade em 

questão adota-la. 

 A escolha dessa forma de dimensionamento é realizada a fim de evitar a sobrecarga de 

trabalho dos funcionários e reduzir os riscos de erros no momento de administração das 

medicações. 

 Os erros na medicação são considerados eventos adversos ao medicamento passíveis 

de prevenção, podendo ou não causar dano ao paciente, com possibilidade de ocorrer em um 

ou em vários momentos dentro do processo de medicação (BATES et al., 1995; LEAPE et al. 

1995). 

 Erros no preparo e na administração de medicamentos é uma triste realidade no 

trabalho da enfermagem, principalmente daqueles que atuam em hospitais ou Unidades 

Básicas de Saúde e que estão diretamente envolvidos na administração de medicamentos 

(CARVALHO et al, 1999). 

 Sabe-se que em muitas destas instituições, o número de funcionários é reduzido, se 

analisadas as diversas tarefas e responsabilidades assumidas por esses profissionais (registro, 

arquivo, banho no leito, dietas, medicação, colheita de material, lavagem de material) 

gerando, portanto, um acúmulo das atividades exercidas por um único profissional. Sem 

dúvida, nesse contexto os erros podem acontecer (CARVALHO et al, 1999). 

 As instituições hospitalares devem procurar prevenir os erros na medicação através da 

elaboração e implementação de mecanismos de segurança voltados ao sistema de medicação, 

fazendo com que este erro seja discutido e, assim, revertido em educação e melhorias para o 

sistema. Para tanto o sistema deve possuir alguns princípios e características considerados 

ideais (LEE, 2002). 

 Ciente que a observação de um único profissional durante o plantão de 12 horas 

poderia acarretar um viés muito grande para a pesquisa, este item foi desconsiderado na 

pesquisa.  

 A segunda parte do instrumento de pesquisa, ainda contava com a higienização das 

conexões. No que tange a higienização das conexões, pode-se observar a presença de coleção 

sanguínea nos conectores, como mostra o gráfico Conexões. 
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VII. Gráfico nº 05 - Conexões 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 

 Preconiza-se que toda manipulação do cateter venoso central deva ser precedida de 

higienização das mãos e desinfecção das conexões com solução contendo álcool (BRASIL, 

2010).  

 A presença de coleção sanguínea caracteriza um meio de cultura para micro 

organismos. O meio de cultura pode ser caracterizado como qualquer substância que possua 

um conjunto de fontes de nutrientes e que seja utilizada pelo micro organismo. Um exemplo 

de meio não seletivo muito utilizado é o ágar sangue - permite o crescimento da maioria das 

bactérias (ANDERSON, 2007). 

 

4.5 Quinto Eixo Temático: Manutenção do Cateter Venoso Central 

 A terceira etapa do instrumento de pesquisa trabalha com a manutenção do cateter 

venoso central. O primeiro item desta última parte trata da utilização de infusão contínua de 

solução fisiológica 0,9%. O qual é utilizado para promover e manter o acesso pérvio, salvo 

nos casos de pacientes com restrições hídricas (BRASIL, 2010). 

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Limpas 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5

Com coleção sanguínea 2 2 0 1 2 2 1 1 1 0

Total de Conexões 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5
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 No gráfico de Infusão Contínua de Solução Fisiológica 0,9%, é exposto que todos os 

cateteres venosos centrais mantinham uma infusão contínua de solução fisiológica 0,9%, em 

acordo com o que é preconizado. 

VIII. Gráfico nº 06 – Infusão Contínua de Solução Fisiológica 0,9% 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

  No que se refere à Avaliação do Sítio de Inserção, pode-se observar que todos os 

funcionários realizavam a avaliação do sítio de inserção. 

IX. Gráfico nº 07 – Avaliação do Sítio de Inserção 

 

Fonte: Miranda, AM. (2014) 

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Com Infusão Contínua de
Solução Fisiológica 0,9%

6 6 5 5 5 6 5 5 6 5

Sem Infusão Contínua de
Solução Fisiológica 0,9%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Cateteres 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5
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Examina o Sítio de Inserção 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5

Não Examina o Sítio de Inserção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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  A Avaliação do Sítio de Inserção é utilizado para a observação de possíveis sinais de 

infecção que estão relacionados ao eritema, calor e secreção purulenta, causada por micro 

organismo patogênico em local de inserção do cateter na pele (BRASIL, 2004). 

 Os micro organismos conseguem o acesso à corrente sanguínea por três mecanismos 

básicos. Dentre os quais a colonização inicial do orifício de inserção do cateter e migração 

pela superfície externa do cateter (BRASIL, 2004). 

 Considera-se como o mecanismo mais importante e mais frequente na gênese de 

infecções de corrente sanguínea relacionada a cateter a colonização inicial do orifício de 

inserção do cateter. Cuidados com inserção e, principalmente, manutenção dos cateteres 

centrais (cuidados com o orifício de inserção), são vitais para redução de infecções 

relacionadas a esta via (BRASIL, 2004). 

 O segundo mecanismo básico de acesso a corrente sanguínea é a colonização da 

superfície interna (lúmen) do cateter e migração direta para a corrente sanguínea. Tão 

importante quanto à colonização da superfície externa, as mãos de profissionais de saúde são 

os principais veículos neste tipo de colonização e, medidas direcionadas a higienização das 

mãos e manipulação asséptica do equipo é essencial. 

 O último mecanismo de acesso a corrente sanguínea é a contaminação direta do 

líquido a ser infundido: via menos frequente - depende dos cuidados no preparo e estocagem 

de fluidos (BRASIL, 2004). 

 Após esse item será exposto o gráfico referente à Utilização da Técnica Estéril. O qual 

conforme o gráfico de Utilização da Técnica Estéril, pode - se observar que todos os 

funcionários utilizam a técnica estéril. 
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X. Gráfico nº 08 – Utilização da Técnica Estéril 

 

Fonte: Miranda, AM (2014). 
 

 Em geral, a técnica estéril envolve condutas que reduzem ao máximo a carga 

microbiana por meio da utilização de insumos, objetos livres de microrganismos, a saber: a 

lavagem das mãos; o uso de campo, luvas, instrumentais e coberturas esterilizadas. Nessa 

técnica, é possível tocar aquilo que é estéril com outro material ou objeto também 

esterilizado. O rompimento da "barreira" ou o contato com qualquer outra superfície ou 

produto não esterilizado deve ser evitado
 
(SUSSMAN, 1998). 

 O próximo item desta etapa trabalha o tipo de cobertura utilizada nos curativos sendo, 

basicamente, duas: Gaze oclusiva e filme transparente. Conforme o gráfico Tipo de Cobertura 

pode-se visualizar a preferência na escolha dos materiais. 

  

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Utiliza Técnica Estéril 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5

Não Utiliza a Técnica Estéril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de Cateteres 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5
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XI. Gráfico nº 09 – Tipo de Cobertura 

 

Fonte: MIRANDA, AM (2014). 

 

 O tempo de permanência do curativo é variável. O curativo realizado com gaze 

oclusiva possui um tempo de permanência em torno de 24 horas quando limpo e seco. Já o 

curativo com filme transparente possui um prazo maior, em torno de 07 dias quando limpo e 

seco. Em caso de sujidade, bordas soltas ou presença de umidade no curativo a troca deve ser 

feita na hora (BRASIL, 2010). 

 O uso do filme transparente é indicado para casos de Curativo pós-operatório; Feridas 

com leve a moderado exsudado; Feridas superficiais ou pouco profundas;  Feridas agudas, 

como abrasões, lacerações e queimaduras; Sítio de inserção de cateteres.
5
 

 É indicado para úlceras de pressão de estágios I e II pouco exsudativas; desbridamento 

autolítico de feridas; curativo secundário sobre gaze, alginato e hidrocolóide; feridas 

cirúrgicas fechadas e limpas; proteção da pele íntegra em pacientes com propensão para 

escaras; em dermoabrasões, áreas doadoras de enxerto e feridas cirúrgicas limpas e não-

drenantes; e fixação de cateteres.
6
 

 O último item dessa terceira etapa compreendia a identificação dos curativos e dos 

equipo com a data correspondente a realização do curativo e a sua respectiva troca. Um 

procedimento simples e de grande valia para as instituições. Porém, como está exposto no 

gráfico de Identificação dos Curativos, nem todos os curativos recebiam a identificação.  

 

                                                           
5
 Especificações encontrada na bula do fabricante 3M, marca utilizada pelo setor. 

6
 Especificações encontrada na bula do fabricante 3M, marca utilizada pelo setor. 

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia 8º dia 9º dia 10 dia

Gaze oclusiva 2 2 2 2 1 2 0 0 1 1
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Total de Curativos 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5
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XII. Gráfico nº 11 – Identificação dos Curativos 

 

Fonte: MIRANDA, AM. 

 

 A ANVISA preconiza que após realizar o curativo, o profissional de enfermagem deve 

identificar o curativo com a data da realização e o profissional responsável pela execução 

(BRASIL, 2010).  

 A identificação do equipo deve ser realizada, pois o mesmo tem um período de 

validade em torno de 72 horas (BRASIL, 2010). Porém, como é exposto no gráfico de 

Identificação do Equipo, nem todos continham a identificação com data da instalação e data 

da troca. 

  

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6 º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Identificados 3 3 5 4 4 4 4 3 4 3

Não Identificados 3 3 0 1 1 2 1 2 2 2

Total de Curativos 6 6 5 5 5 6 5 5 6 5
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XIII. Gráfico nº 12 – Identificação do Equipo 

 

Fonte: MIRANDA, AM (2014). 

 

4.6 Construção do Quadro de Risco 

 O trabalho tem como um dos objetivos específicos à construção de um quadro de risco 

para o hospital a cerca do manejo e manutenção do cateter venoso central pela equipe de 

enfermagem. Porém, como o setor escolhido foi o CTI, o mapa de risco será voltado para o 

mesmo. 

 As avaliações de risco constituem um conjunto de procedimentos com o objetivo de 

estimar o potencial de danos à saúde ocasionados pela exposição de indivíduos a agentes 

ambientais. Tais avaliações servem de subsídio para o controle e a prevenção dessa exposição. 

Nos ambientes de trabalho, esses agentes podem estar relacionados a processos de produção, 

produtos e resíduos (PORTO, 1997). 

 Na área de saúde, o controle dos riscos ambientais apresenta intersecções com três 

áreas: a biossegurança, a saúde do trabalhador e, mais recentemente, a garantia de qualidade 

em estabelecimentos de saúde (HOKERBER, 2006).  

 Para a construção de um quadro de risco seguiremos a mesma avaliação, com a 

diferença que pontuaremos o risco e iremos adotar uma cor para o mesmo, onde o menor risco 

ganhará três pontos e cor verde, o risco médio ganhará a cor amarela e dois pontos e a cor 

vermelha e um ponto para o maior risco. Conforme o quadro de Legenda. 

1º Dia 2º Dia 3º Dia 4º Dia 5º Dia 6º Dia 7º Dia 8º Dia 9º Dia
10º
Dia

Não Identificados 7 4 4 2 4 3 1 5 4 3

Identificados 18 16 15 13 14 15 16 17 19 14

Total de Equipos 25 20 19 15 18 18 17 22 24 17
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XIV. Quadro nº 03 – Legenda de Risco 

 

  

 

 

 

Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 A pontuação será classificada de acordo com a Tabela de Conceito e Nível de 

Classificação de THAME (2012). Conforme a Tabela de Classificação. 

XV. Tabela nº 01 – Tabela de Classificação 

 

 

 

 

 

Fonte: THAME, FM, (2014). 

A partir disso, construímos o seguinte Quadro de Risco: 

 

 

 

 

 

4.6.1 Quadro de Risco do CTI do Hospital Universitário Antônio Pedro 

 

 

 

 

LEGENDA DE 

RISCO 

 

Cor Pontuação 

 Risco Baixo 

 03 pontos 

 Risco Médio 

02 pontos 

 Risco Alto 

01 ponto 

CLASSIFICAÇÃO PORCENTAGEM 

MUITO BAIXA   00 – 20% 

BAIXA 20,1 – 40% 

MÉDIA 40,1 – 60% 

BOA 60,1 – 80% 

ALTA 80,1 – 100% 
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Fonte: MIRANDA, AM, (2014). 

 A partir do método de classificação de THAME (2012), o CTI do HUAP enquadra-se 

na faixa de Bom, quando se trata do manuseio e da manutenção do cateter venoso central. Em 

apêndices será anexado o mapa de risco junto com as legendas no formato de uma folha A4 

para uma melhor visualização. 

CENTRO DE TERAPIA 

INTENSIVA 

ESPERADO ENCONTRADO 

1. Lavagem das Mãos 

Antes do 

procedimento 

  

2. Lavagem das Mãos 

Após o 

procedimento 

  

3. Uso de Luvas para 

manipulação dos 

Cateteres Venosos 

Centrais 

  

4. Conexões sem 

presença de coleção 

sanguínea  

  

5. Infusão de Solução 

Fisiológica 0,9% 

  

6. Avaliação do Sítio de 

Inserção  

  

7. Uso da Técnica 

Estéril 

  
 

8. Identificação dos 

Curativos 

  

9. Identificação do 

Equipo 

  

 

RESULTADO 

 

27 pontos 

(100%) 

 

18 pontos 

(66,66%) 

QUADRO DE RISCO DO CTI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 
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5. CONCLUSÃO 

 Com a análise dos dados, perceber-se que a equipe de enfermagem deixa de realizar 

procedimentos importantes para a prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. 

Procedimentos simples e de baixo custo como a higienização das mãos, higienização das 

conexões e identificação de curativos, por exemplo, são, por vezes, deixados de lado.  

 A higienização das mãos, que é um procedimento simples, barato e extremamente 

discutido seus benefícios, ainda, não é tido como um hábito no setor. Pelo que podemos 

observar nesse item, o número de funcionários que realizou este procedimento antes do 

contato com o paciente foi próximo de zero.  

 Em relação à cobertura do curativo com filme transparente, adotada em grande parte 

dos curativos de CVC pelo CTI, é um acerto na escolha, pois o tempo de permanência desse 

produto é maior. Porém, a sua não identificação acaba acarretando uma irregularidade nas 

trocas, pois a equipe do plantão seguinte não saberá se o curativo foi trocado ou não. Nem no 

prontuário consta a troca de tais curativos. 

O mesmo ocorre com o equipo das infusões que possuem um tempo de permanência 

de até 72 horas dependendo da solução. Porém, ao não identificar a data de utilização do 

cateter, sua não é regulada, gerando uma má qualidade na assistência e indiretamente um 

aumento nos custos do Hospital. 

 Por se tratar de um setor de alta complexidade, o CTI possui um número alto de 

procedimentos pertencentes à equipe de enfermagem como a higienização dos pacientes, 

administração de medicamentos e de dieta, realização de curativos e a organização de 

materiais e insumos, tornando alta a carga de trabalho dos profissionais. 

Nota-se que, mesmo seguindo as normas mínimas propostas pelas Agências 

Reguladoras, a equipe de enfermagem do CTI do HUAP sofre com a carga de trabalho dos 

funcionários. Isso é perceptível no desgaste físico e emocional verificado durante a 

observação.  

A partir da falta, licença ou férias de alguém da equipe de enfermagem, a sobrecarga 

de trabalho aumenta, tornando o plantão conturbado, favorecendo essas ausências. 

A falta de um profissional diarista, no qual seria responsável pelo planejamento, 

organização, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem no CIT é 

sentida quando verificado curativos sem identificação, equipo sem datas, coleção de sangue 

em circuitos e conexões.  
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 É importante ressaltar que as Agências Reguladoras estipulam um mínimo de 

funcionários. Contudo cabe ao hospital avaliar se o setor possui a necessidade de um maior 

quantitativo. Isso é descrito na própria RDC – 07 de 2010. 

 Com essa pesquisa podemos notar que a equipe de enfermagem não necessita somente 

de cursos de capacitação, mas de uma reestruturação do dimensionamento de pessoal para que 

a assistência prestada seja de qualidade.  

Pensa-se ainda como uma contribuição para o setor, a construção de uma comissão de 

cateteres venosos centrais. Comissão essa que ficaria responsável por regular não só o 

manuseio e a manutenção dos CVC’s, mas estaria ligada a estudos sobre maneiras de reduzir 

a zero as ausências encontradas, 
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8. APÊNDICES 

8.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Dados de Identificação 

Título do Projeto: MANUTENÇÃO E MANUSEIO DO CATETER VENOSO CENTRAL: construção de um 

mapa de risco em um Hospital universitário 

Pesquisador Responsável: Prof.ª Drª Marilda Andrade 

Coleta de dados: Allan Maia Miranda 

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa/ Universidade Federal Fluminense 

Telefones para contato: 21- 8262-3357; 21- 9750-4234 

Nome do Voluntário: _______________________________________________________ 

Idade: ______                                RG:___________________ 

 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa intitulado Manutenção e Manejo do cateter 

venoso central: construção de um mapa de risco em um Hospital Universitário  realizada com profissionais de 

enfermagem do Hospital Universitário Antônio Pedro, de responsabilidade da Prof. Drª Marilda Andrade. 

Este estudo é parte do projeto: Avaliação das Estratégias de Prevenção e Controle da Infecção Relacionada ao 

Acesso Venoso Central da População Hospitalizada do Hospital Universitário Antonio Pedro. 

Assim, conforme preconizado na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde utilizará o CEP 497.986, 

CAAE nº  22544413.1.0000.5243.  A pesquisa tem como objetivo geral observar como ocorre a manutenção e o 

manejo do cateter venoso central; e como específico descrever como esta sendo realizado pela equipe de 

enfermagem o manejo e a manutenção do cateter venoso central; e possui como produto a criação de um mapa 

de risco. 

Sua participação ocorrerá através de uma observação, que será não participante para preservar a execução das 

tarefas. Caso necessite, poderão ser marcados encontros para respostas ou esclarecimentos de qualquer dúvida 

acerca dos procedimentos, benefícios e outros relacionados â pesquisa. Os resultados da pesquisa serão tornados 

públicos em trabalhos e/ou revistas científicas. A retirada do consentimento e permissão de realização do estudo 

pode ser feita a qualquer momento, sem que haja prejuízos. Sua participação no projeto é voluntária, podendo se 

retirar da pesquisa quando achar necessário. Garantiremos a confidencialidade das informações geradas e a 

privacidade dos sujeitos envolvidos na pesquisa. Tal pesquisa não terá nenhum risco para os participantes. Em 

caso de qualquer dúvida acerca da pesquisa, os pesquisadores se colocam à disposição para saná-las. 

Eu, _______________________________________________________, RG nº _______________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário do projeto de pesquisa acima descrito.   

Niterói, _______ de ______________ de 2013. 

  

                                                                                                                                

_________________________________                                         ________________________________ 

Nome e assinatura do participante                                                                         Testemunha 

 

___________________________________                                      ________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento                                Testemunha 
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8.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA 
 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA 

Pesquisa: “ MANUTENÇÃO E MANUSEIO DO CATETER VENOSO CENTRAL: construção de um mapa de 

risco em um Hospital Universitário” 

Responsável pela Coleta: Allan M. Miranda                  Pesquisadora: Prof.ª Drª Marilda Andrade 

Setor : ___________________                  Sítio do Cateter: ( ) Jugular   ( ) Subclávia   ( ) Femural 

Profissional: ( ) Enfermeiro ( ) Téc. De Enfermagem ( ) Auxiliar de Enf.                       Manhã ( )  Tarde ( )  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   SIM NÃO ANOTAÇÕES/OBSERVAÇÕES 

Higienização das 

Mãos Antes do 

Procedimento 

   

Utilização de luvas 

de procedimento 

para o manejo do 

CVC 

   

Higienização das 

Mãos Após o 

Procedimento 

   

Lavagem do 

circuito antes da 

administração dos 

medicamentos 

   

Lavagem do 

circuito após a 

administração dos 

medicamentos 

   

Higienização das 

conexões com 

solução alcoólica 

   

Utilização de 

Infusão Contínua 

de Cloreto de 

Sódio 0,9% para 

promover e 

manter o fluxo, 

salvo em pacientes 

com restrição 

hídrica. 

   

Examina o sítio de 

inserção . 

   

Utiliza Técnica 

estéril para 

realizar curativo. 

   

Curativo realizado 

com gaze oclusiva 

   

Curativo realizado 

com cobertura, 

gaze, filme 

transparente ou 

semipermeável 

estéril para cobrir 

a inserção do sítio.  

   

Data de 

Identificação 

   

Manejo do 

Cateter 

Venoso 

Central 

Manutenção 

do Cateter  

Venoso 

Central 

Fonte: MIRANDA, AM. (2014). 
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8.3 QUADRO DE RISCO 

 

 

 

CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA ESPERADO ENCONTRADO 

Lavagem das Mãos Antes do 
procedimento 

  

Lavagem das Mãos Após o procedimento   

Uso de Luvas para manipulação dos 
Cateteres Venosos Centrais 

  

Conexões sem presença de coleção 
sanguínea  

  

Infusão de Solução Fisiológica 0,9%   

Avaliação do Sítio de Inserção    

Uso da Técnica Estéril   
 

Identificação dos Curativos   

Identificação dos Equipos   

 
RESULTADO 

 
27 pontos 
(100%) 

 
18 pontos 
(66,66%) 

LEGENDA DE RISCO  

Cor Pontuação 

 Risco Baixo - 03 pontos 

 Risco Médio - 02 pontos 

 Risco Alto - 01 ponto 

CLASSIFICAÇÃO PORCENTAGEM 

MUITO BAIXA   00 – 20% 

BAIXA 20,1 – 40% 

MÉDIA 40,1 – 60% 

BOA 60,1 – 80% 

ALTA 80,1 – 100% 

QUADRO DE RISCO DO CTI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 
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9.0 ANEXOS 

9.1 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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