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A inserção do Cateter 
Venoso Periférico (CVP) é o 
procedimento invasivo mais 
comum entre pacientes 
hospitalizados. Existem 
complicações locais e 
sistêmicas relacionadas ao 
CVP. O registro das 
inserções e retiradas desses 
dispositivos é bastante 
negligenciado.  

Avaliar o conhecimento dos 
profissionais de enferma-
gem sobre preenchimento 
de dois novos formulários.  

Estudo qualitativo de prevalência no ponto para 
melhorias de processos relacionados ao cateter 
periférico. Foram desenvolvidos dois formulários para 
CVP em dezembro de 2018, para serem aplicados em 
todos os pacientes admitidos no hospital e que 
fossem precisar de terapia intravenosa periférica. O 
primeiro formulário deve ser usado para a inserção, 
contendo informações gerais (solicitante, setor de 
internação, indicação e data da inserção), o 
profissional insertador (técnico de enfermagem, 
enfermeiro ou médico), a técnica da punção (punção 
direta, por infravermelho ou guiada por ultrassom), 
sítio de inserção, números de tentativas, sucesso no 
procedimento, cobertura, calibre do cateter e as 
complicações imediatas da punção (sangramento, 
infiltração e extravasamento). O segundo formulário 
criado foi o de Retirada de Cateter, contendo 
informações referentes cateter (tipo e calibre), setor 
de internação, profissional que retirou, motivo da 
retirada e sítio onde o cateter estava inserido. Os 
formulários foram implementados em janeiro de 
2019, em prontuário eletrônico para todo o hospital e 
ao final de 4 meses foi aplicado um questionário 
auto-dirigido via Google Forms®, abordando o 
conhecimento acerca das ferramentas. 

Figura 1. Formulário de Inserção de Acesso Venoso Periférico. 
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Nos primeiros 4 meses de 
implantação dos formulários, 
observa-se uma baixa adesão e 
preenchimento incorreto pela 
auditoria interna, no entanto 
resultado da pesquisa foi diferente. 
O maior número de respostas foi 
com os técnicos de enfermagem 
(67,9%), sendo 86.4% de mulheres, 
participação equilibrada entre os 
setores (Ala: 44,4 %, UESP: 34,6%, 
UTI Adulto: 21%). Sobre o 
conhecimento e o preenchimento 
dos Formulários de Inserção, 96.3% 
respondeu que conhece e 91,4% 
respondeu que sabe preencher. 
Apenas 72,8% referiu preencher o 
Formulário de Inserção para todas 
as punções, enquanto 80,2% refere 
conhecer o Formulário de Retirada 
de Cateter e 69,1% preenche para 
todas as retiradas.  

O preenchimento adequado dos formulários faz parte das boas práticas relacionadas ao CVP mas a simples criação 
desses recursos não garante a adesão. Observou-se que há uma desproporção entre conhecer o formulário e 
preenchê-lo, fato que indica a necessidade de estratégias para melhoria da adequação dos processos. 
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