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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo validar instrumentos para avaliação da habilidade e do 

conhecimento acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado. Estudo metodológico 

realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte/UERN. A amostra composta por 24 juízes da pesquisa selecionados a 

partir dos critérios de inclusão: enfermeiros, docentes das disciplinas de Semiologia e/ou 

Semiotécnica, mínimo de um ano de experiência nas disciplinas, ser da UFRN ou UERN. A 

pesquisa foi desenvolvida em três etapas: construção de dois instrumentos com base na 

revisão da literatura científica, resultando em um roteiro de observação estruturado composto 

por 26 itens e um questionário sobre o conhecimento com 12 questões; submissão dos 

instrumentos aos juízes, no período de junho a setembro de 2012, os quais deveriam avaliar 

cada item em “adequado”, “adequado com alterações” e “inadequado”, além de fazer uma 

avaliação geral de cada instrumento baseada em 10 requisitos; e validação com a verificação 

do nível de concordância entre os juízes, através da aplicação do índice Kappa e do Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC). Utilizou-se o nível de consenso maior que 0,61 (bom) para o 

índice Kappa e maior que 0,75 para o IVC. Obteve parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa/HUOL (CAAE nº 0002.0.294.000-10). Após serem codificados e tabulados, os 

dados foram analisados por meio de estatística descritiva. Dos 24 juízes, 83,3% eram do sexo 

feminino, com média de idade de 36,6 (± 9,3) anos, 70,8% possuíam mestrado acadêmico e 

75,0% atuavam exclusivamente na docência. A média de tempo de experiência na docência 

foi de 7,9 (± 8,0) anos e nas disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica da enfermagem foi 

de 5,5 (± 6,7) anos. No julgamento do roteiro de observação estruturado e do questionário 

sobre o conhecimento nenhum item/questão foi retirado. Em relação a lista de verificação, 

apenas dois, dos 26 itens do instrumento não obtiveram índice Kappa e IVC dentro dos 

parâmetros estabelecidos para a validade de conteúdo. Destes, sete itens apresentaram índice 

de concordância perfeito, dez obtiveram concordância ótima e sete tiveram índice considerado 

bom. Foram realizadas alterações em nove itens. No questionário sobre o conhecimento, 

dentre as 12 questões que o compunham, todas obtiveram índice Kappa e IVC dentro dos 

parâmetros estabelecidos para a validade de conteúdo. Dentre elas, 11 apresentaram índice de 

concordância ótimo e 1 questão obteve índice de concordância bom, sendo que em 04 

questões foram realizadas alterações. Em se tratando da avaliação geral dos instrumentos, a 

lista de verificação obteve IVC de 0,91 e Kappa de 0,85 e o questionário do conhecimento, 

IVC de 0,94 e Kappa de 0,89. Os dois instrumentos mostraram-se válidos quanto ao seu 

conteúdo, configurando-se como ferramentas objetivas e claras de avaliação dos 

conhecimentos e habilidades acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado, uma 

vez que a utilização de medidas válidas busca a redução do risco de distorção dos resultados. 

 

Descritores: Enfermagem; Cateterismo periférico; Estudos de validação; Avaliação. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This study aimed to validate tools for assessing the skill and knowledge of venipuncture 

catheter needle punched. Methodological study conducted at the Federal University of Rio 

Grande do Norte / UFRN, State University of Rio Grande do Norte / UERN. The sample 

consists of 24 judges selected from the search criteria: nurses, teachers Semiology of 

disciplines and / or Semiotics, minimum of one year experience in the disciplines, or be 

UFRN UERN. The research was conducted in three stages: construction of two instruments 

based on review of scientific literature, resulting in a structured observation guide consists of 

26 items and a questionnaire about knowledge with 12 questions; submission of instruments 

to the judges during the period June to September 2012, which should evaluate each item in " 

appropriate", "adequate to change " and " inappropriate ", and make an overall assessment of 

each instrument based on 10 requirements, and validation to check the level of agreement 

among judges, by applying the Kappa index and the Content Validity index (CVI). We used 

the consensus level greater than 0.61 (good) and to the Kappa index greater than 0.75 for CVI. 

Was approved by the Ethics Committee in Research / HUOL (CAAE No. 0002.0.294.000-

10). After being coded and tabulated, the data were analyzed using descriptive statistics. Of 

the 24 judges, 83.3 % were female, with a mean age of 36.6  (± 9.3) years, 70.8 % had 

academic masters and 75.0 % worked exclusively on teaching. The average length of teaching 

experience was 7.9 (± 8.0) years and in the disciplines of semiotics and / or semiotics of 

nursing was 5.5 (± 6.7) years. In the trial of structured observation guide and questionnaire on 

knowledge no item / question has been removed. Regarding the checklist, only two of the 26 

items of the instrument did not obtain Kappa index and IVC within the parameters established 

for content validity. Of these, seven items showed concordance index perfect ten achieved 

good agreement and seven had a rate considered good. Changes were made in nine items. In 

the questionnaire about knowledge, among the 12 questions that comprised all obtained 

Kappa index and IVC within the parameters established for content validity. Among them, 11 

showed concordance index and one great question got good index of agreement, and in 04 

issues changes were made. In terms of the overall assessment of the instruments, the checklist 

obtained CVI of 0.91 and a kappa of 0.85 and the questionnaire of knowledge, CVI of 0.94 

and a kappa of 0.89. Both instruments proved valid as to their content, configuring it as clear 

and objective tools of assessment of knowledge and skills about the venipuncture catheter 

needle punched, since the use of valid measures seeking to reduce the risk of distortion 

results. 

 

Descriptors: Nursing; Peripheral catheterization; Validation studies; Evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A punção venosa periférica é um procedimento técnico que se caracteriza pela 

colocação de um dispositivo no interior do vaso venoso, podendo ou não ser fixado à pele, e 

que requer cuidados e controle periódico, em caso de sua permanência (TORRES, 2003). 

Habitualmente os cateteres intravenosos são instalados com finalidades distintas, tais 

como: administração de fluidos, eletrólitos, derivados de sangue, medicamentos, suporte 

nutricional e até fornecimento de monitorização hemodinâmica (TORRES, 2003). 

A instalação de um cateter intravenoso periférico para administração de terapia 

parenteral é um dos procedimentos invasivos mais frequentemente realizados em hospitais, e 

na maioria das vezes é realizado por profissionais de enfermagem (FERREIRA; PEDREIRA; 

DICCINI, 2007). 

Sendo imprescindível atentar-se para sua complexidade técnico-científica, pois por ser 

considerado um procedimento cotidiano, frequentemente etapas do desenvolvimento de sua 

técnica são suprimidas, fato este que torna os pacientes susceptíveis a eventos adversos sejam 

eles infecciosos ou não (FERREIRA; PEDREIRA; DICCINI, 2007; HOFFMAN et al., 1992). 

Assim, para o correto desempenho deste tipo de punção se faz necessário 

conhecimento oriundo de diferentes áreas do saber, competências e habilidades (TORRES, 

2003). 

De acordo com Ruthes e Cunha (2008), o conhecimento corresponde a uma série de 

informações assimiladas e estruturadas pelo indivíduo que lhe permitem entender o mundo; e 

a habilidade corresponde à capacidade de aplicar e fazer uso do conhecimento adquirido com 

vistas à consecução de um propósito definido. 

É válido salientar, que é primordial adquirir e aprimorar esses conhecimentos e 

habilidades na instituição escolar, uma vez que neste local encontra-se o principal momento 

de aprendizagem e assimilação das dificuldades encontradas (CESTARI, 2003).  

Normalmente, nas instituições de ensino superior de Enfermagem, o ensino da técnica 

de punção venosa periférica com cateter agulhado ocorre na disciplina de Semiologia e 

Semiotécnica, inserida na estrutura curricular como obrigatória desde 1994, a partir da 

Portaria 1721/94 do Ministério da Educação e Cultura (MEC) (DIAS et al., 2003).  

Semiologia corresponde à investigação e ao estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo 

paciente, enquanto que a Semiotécnica se refere ao estudo e metodização das ações que 

sucedem ao exame físico, a técnica em si (POSSO, 2006). 
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A semiologia e semiotécnica constitui uma disciplina de suma importância para os 

graduandos em enfermagem, uma vez que ela os habilita à prestação da assistência, haja vista 

que os fornecem conhecimentos técnicos-científicos para avaliação clínica e atuação técnica. 

Sendo a partir dos conhecimentos nela adquiridos que o graduando desenvolve a capacidade 

de assimilação e raciocínio clínico. 

 No aprendizado dessa disciplina é destaque o laboratório de enfermagem, como 

espaço de práticas, e a interação educador/educando, constituindo o alicerce para a melhor 

assimilação e absorção dos conteúdos ministrados. Nesse local é também realizada a 

avaliação da aprendizagem, uma vez que o professor avalia o desempenho dos estudantes na 

execução de técnicas básica de enfermagem. 

Para tanto são necessários meios que ofereçam a melhor forma de averiguar e medir a 

evolução de quem está sendo avaliado (MOURA; MESQUITA, 2010). Neste sentido, 

Bittencourt et al. (2011) discutem a necessidade de elaborar instrumentos de avaliação 

respaldados em teorias científicas. 

De acordo com Ferraz, Barros e Vieira (2009) instrumentos de avaliação são 

importantes, pois oferecem a oportunidade ao avaliador de saber se o aprendizado foi 

consolidado. Tendo sido cada vez mais utilizados como auxiliares no diagnóstico e na 

avaliação da eficácia de ações realizadas (STREINER, 1998). 

Este estudo é parte de um projeto mestre vinculado ao grupo Incubadora de 

Procedimentos de Enfermagem e associa diversas ações dentro da disciplina Semiologia e 

Semiotécnica. O projeto tem como título Semiologia e Semiotécnica em enfermagem: 

proposta de ação acadêmica associada e engloba os seguintes procedimentos: anamnese, 

exame físico, verificação da pressão arterial, administração de medicamentos, sondagem 

nasogástrica, troca de curativos, anotações de enfermagem e lavagem de mãos 

(biossegurança). 

Por fim, há uma preocupação relacionada aos conhecimentos e habilidades adquiridos 

acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado, assim o estudo tem como objetivo 

validar instrumentos que visam avaliar as habilidades e o conhecimento acerca da punção 

venosa periférica com cateter agulhado. 
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1.1 PROBLEMATIZAÇÃO 

 

Enquanto discente da graduação em Enfermagem, tive a oportunidade de integrar 

equipes de projetos de extensão e grupos de pesquisa que me permitiram vivenciar a 

disciplina de semiologia e semiotécnica, assim a partir dessas vivências e das minhas 

experiências como discente da referida disciplina, pude identificar déficits no processo de 

ensino-aprendizagem da punção venosa periférica com cateter agulhado, fato este que me 

instigou a procurar soluções que minimizassem a ocorrência de tal problema. 

 Torres, Andrade e Santos (2005) ao realizar estudo que visava avaliar o desempenho 

de profissionais de enfermagem durante o procedimento de punção venosa periférica 

identificou significativo número de erros em 10 dos 25 itens que compunham um instrumento 

do tipo lista de verificação. Assim, ao realizar o confronto das nossas observações como os 

dados encontrados na literatura foi revelada uma situação preocupante, uma vez que um 

significativo número de erros foi identificado no desempenho desse procedimento. 

Corroborando com as afirmações anteriores Carvalho et al., (1999) verificou em 

pesquisa que objetivava identificar os tipos de erros mais comuns e os fatores de risco na 

ocorrência do erro na administração de medicamentos, segundo opiniões profissionais de 

enfermagem, que 19,1% dos entrevistados julgaram como o tipo de erro mais comum no 

processo de administração de medicamentos a execução errada da técnica de punção. Tendo 

ainda 16,9% dos pesquisados citado à falta de conhecimento (nível teórico) e 9,1% referido a 

falta de preparo profissional (experiência e atuação em serviço) como fator de risco para a 

ocorrência desses erros. 

 Alves, Machado e Martins (2013) ao descrever a prática do acadêmico de enfermagem 

quanto à punção venosa periférica também identificaram falhas. De acordo com o estudo os 

erros ocorreram em certos requisitos que são fundamentais para a eficácia do procedimento, 

como fatores ligados à proteção e segurança do cliente e do profissional (lavagem das mãos, 

utilização de um equipamento de segurança individual (EPI) como luvas, desinfecção do 

torniquete, fixação correta) e outros que garantem um conforto ao bem estar do cliente, como: 

questioná-lo quanto a reações e orientá-lo quanto à permeabilidade do acesso. 

Diante desse contexto uma abordagem sistemática dos passos do procedimento pode se 

constituir numa importante estratégia para reverter este cenário, auxiliando os profissionais de 

saúde já formados e contribuindo na formação dos novos e, em especial, dos futuros 

enfermeiros (ALAVARCE; PIERIN, 2011; RIBEIRO; LAMAS, 2012).  
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Desse modo, cada serviço deve elaborar protocolos ou instrumentos que orientem e 

implementem ações sistematizadas, e que facilite a realização de avaliações periódicas 

(MENDONÇA, et al.,2011). 

Como também é necessário que no âmbito da graduação esta prática seja abordada 

com maior afinco pelos docentes, fazendo-se necessária educação continuada nas disciplinas 

voltadas aos procedimentos, na tentativa de evitar falhas, mesmo que em pequeno número 

(ALVES; MACHADO; MARTINS, 2013). 

Inserido nesse contexto, o presente estudo por meio da validação de dois 

instrumentos para avaliar o conhecimento e habilidades acerca da punção venosa periférica 

com cateter agulhado, busca uma integração entre a teoria e prática, o ensino e a pesquisa, a 

academia e o serviço, justamente por acreditar que essa articulação é imprescindível para uma 

adequada formação profissional. 

Para tanto, se tem as seguintes questões de pesquisa: Quais os passos da técnica de 

punção venosa periférica com cateter agulhado estão descritos na literatura científica? Quais 

os itens necessários para construção de instrumentos sobre o conhecimento e habilidade 

relacionados à punção venosa periférica com cateter agulhado?  Qual a validade de conteúdo 

dos instrumentos verificada pelos juízes da pesquisa?  

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Acredita-se que com os dados produzidos neste estudo, a partir da avaliação dos juízes 

envolvidos e das diretrizes recomendadas na literatura cientifica, será possível auxiliar na 

formação de estudantes de graduação, como também avaliar o desempenho de profissionais 

da saúde, quanto ao procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado em seus 

campos de trabalho. Uma vez que, serão elaborados dois instrumentos (questionário e roteiro 

estruturado) que servirão de suporte para o ensino e avaliação acerca do referido 

procedimento. 

No âmbito das instituições de ensino a avaliação do conhecimento e habilidade dos 

estudantes sobre o procedimento permitirá a identificação do perfil acerca da técnica e da 

situação de ensino, fornecendo assim subsídios para possíveis intervenções e seleção de 

estratégias de ensino, no sentido de formar profissionais mais qualificados. 

 Nas instituições de saúde o levantamento bibliográfico, a discussão dos dados e os 

instrumentos desenvolvidos com a realização desse estudo poderão subsidiar ações de 
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educação continuada direcionadas ao aperfeiçoamento de seus profissionais no tocante a 

punção venosa periférica com cateter agulhado, e assim proporcionar uma assistência de 

maior qualidade. 

 Por fim, além de proporcionar maior fundamentação cientifica aos acadêmicos e 

profissionais em associação com a prática, o estudo poderá auxiliar a elaboração de um 

protocolo, que fornecerá subsídios para o correto desenvolvimento da punção venosa 

periférica com cateter agulhado. Como também irá contribuir para qualificação da literatura 

nacional. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

  Validar instrumentos para avaliação da habilidade e do conhecimento acerca da 

punção venosa periférica com cateter agulhado. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 Identificar as etapas descritas na literatura científica para a realização da punção 

venosa periférica com cateter agulhado; 

 Elaborar instrumentos relacionados à habilidade e ao conhecimento da punção venosa 

periférica com cateter agulhado; 

 Verificar a validade de conteúdo dos instrumentos junto aos juízes de pesquisa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura que embasa este estudo abordará, em tópicos: punção venosa 

periférica com cateter agulhado; conhecimentos e habilidades acerca da técnica e validação de 

instrumentos. 

 

3.1 PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

 

De acordo com Magalhães (1989), existem vários tipos de punções: as venosas, as 

arteriais, as abdominais, as raquidianas, as pericárdicas, as hepáticas, as pleurais e as renais.  

A punção venosa pode ser classificada em periférica (superficial) ou profunda. A 

punção venosa profunda é considerada procedimento de competência médica, ou seja, 

representa a cateterização de veias profundas, como as jugulares internas, as subclávias, e as 

femurais, menos comumente. Esta punção é indicada para infusão de grandes volumes, drogas 

irritantes que necessitam de maior hemodiluição, mensuração de pressão venosa central, 

terapia nutricional/parenteral prolongada e tratamento dialítico (TORRES, 2005). 

A punção venosa periférica é um procedimento que consiste no acesso à corrente 

sanguínea através de dispositivos adequados, adjuntos de uma seleção criteriosa do local da 

punção e de uma eficiente técnica de penetração da veia (OLIVEIRA;BEZERRA, 2008). 

Este tipo de punção é realizada nas veias superficiais do dorso da mão (metacarpianas 

e arco venoso dorsal), veias superficiais do antebraço (cefálica, basílica e cubital mediana), 

nos pés (plexo venoso dorsal, arco venoso dorsal e marginal medial) e tornozelo (safena 

interna) (NETTINA, 2012). 

Inicialmente, o acesso vascular periférico era realizado somente com agulhas de aço 

inoxidável, no entanto por estas serem rígidas perdia-se o acesso com bastante facilidade. 

Como forma de superar essa limitação, em 1945 foi introduzido pela indústria médica o 

cateter venoso plástico, que permitia a manutenção do acesso venoso periférico por um tempo 

mais prolongado (FERNANDES; RIBEIRO FILHO, 2000). Atualmente há vários tipos de 

cateteres, sendo os cateteres agulhados e os cateteres sobre agulha, os mais utilizados 

(ORTEGA et al, 2008). 

Foi identificado que os cateteres confeccionados em Teflon ou poliuretano, material 

frequentemente encontrado nos cateteres sobre agulha, apresentam um menor índice de 

complicações infecciosas, quando comparados aos cateteres de cloreto de polivinil e 
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polietileno (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2002; APECIH, 

2005). 

Por outro lado, os cateteres agulhados compostos por agulha de aço apresentaram a 

mesma taxa de complicações infecciosas que os cateteres de Teflon. Entretanto, a utilização 

de agulhas de aço frequentemente é complicada pela infiltração de fluidos intravenosos em 

tecidos subcutâneos, uma condição potencialmente grave caso o fluido administrado seja 

vesicante (APECIH, 2005; CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 

2002). 

Geralmente, o paciente é submetido a uma punção venosa periférica, com o objetivo 

de iniciar uma terapia intravascular ou coletar material (sangue) para fins diagnósticos 

(TORRES, 2005; ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2005). 

Punções venosas periféricas com cateter agulhado são normalmente realizadas para 

terapia intravascular de curto prazo, bem como para injeções de bolus ou curtas infusões em 

ambulatórios e pronto-socorros (ROYAL COLLEGE OF NURSING, 2005). 

Observa-se que a terapia intravenosa é frequentemente executada pelos profissionais de saúde, 

em especial os da Enfermagem, e possui alto nível de complexidade técnico - cientifico que lhe exige 

conhecimento, competência, bem como habilidade psicomotora (TORRES, 2005). 

De acordo com Alves, Machado e Martins (2013), Carlotti (2012) e Scales (2005), os 

passos necessários para realização da punção venosa periférica com cateter agulhado são: 

1. Lavar as mãos; 

2. Preparar o material (fazer limpeza e antissepsia da bandeja e torniquete, reunir dispositivo 

intravenoso, seringa e medicamentos, algodão seco e com antisséptico, luvas de 

procedimento, esparadrapo/micropore); 

3. Avaliar o cliente e explicar o procedimento; 

4. Selecionar o local da punção, posicionando e apoiando o membro a ser puncionado; 

5. Aplicar o torniquete a aproximadamente 5 a 15 cm do local de inserção do cateter; 

6. Calçar luvas; 

7. Manter torniquete no local; 

8. Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso ou com movimentos circulares de dentro 

para fora com álcool a 70%, iodo-povidona ou clorexidina; 

9. Aguardar a secagem completa do local a ser puncionado e não palpá-lo após realização da 

antissepsia; 

10. Tracionar a pele ao local distal da punção venosa, posicionar o bisel voltado para cima e 

inserir o cateter na veia em um ângulo de 5 a 30° de acordo com a sua profundidade; 
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11. Soltar torniquete imediatamente após a punção ao evidenciar retorno sanguíneo; 

12. Verificar permeabilidade do cateter; 

13. Fixar dispositivo intravenoso; 

14. Administrar medicamento conforme prescrição médica; 

15. Observar queixas e reações do cliente; 

16. Retirar dispositivo intravenoso e pressionar o local da punção com algodão seco; 

17. Desprezar material em caixa perfuro cortante; 

18. Retirar luvas; 

19. Lavar as mãos; 

20. Registrar o procedimento de punção no prontuário do paciente, incluindo o dispositivo, 

calibre, localização, operador, número de tentativas de inserção e possíveis intercorrências. 

É vasta a literatura que descreve a administração de medicamentos por via intravenosa 

como sendo uma das mais sérias atividades que pesam sobre o serviço de enfermagem 

(SMELTZER; BARE, 2012; POTTER; PERRY, 2009; CASSIANI, 2000). 

Desse modo, o enfermeiro necessita para execução desse procedimento de habilidade e 

conhecimento que lhe permitam, em função das finalidades terapêuticas, desempenhar o 

procedimento corretamente e assim prevenir a ocorrência de possíveis complicações 

(BATALHA; COSTA; ALMEIDA, et al, 2010). 

É válido ainda salientar que o enfermeiro, embora não sendo o responsável pela 

prescrição dos medicamentos, deve conhecer todos os aspectos e fases envolvidas no 

processo, a fim de evitar erros e enganos, com prejuízos ao paciente. Está implícito, na 

relação entre o paciente e enfermeiro, o princípio de que este trabalha sempre para o bem-

estar e benefício daquele. Assim, quando ocorrem erros, há uma violação deste princípio, 

causando ao paciente um prejuízo, abalando a confiança que esse tinha no enfermeiro ou 

pessoal de enfermagem (SALES, 2002). 

Ressaltando a importância deste procedimento, Ferreira, Pereira e Diccini (2007) e 

Alquivist, et al. (2010) afirmam que a instalação de um cateter intravenoso periférico para 

administração de terapia parenteral é um dos procedimentos invasivos mais frequentemente 

realizados em hospitais. Haja vista que cerca de 50,0% de todos os pacientes internados em 

hospitais necessitam de infusões administradas através desses cateteres representando, por 

vezes, uma condição básica no tratamento dos pacientes hospitalizados. 

É possível compreender a magnitude do procedimento de punção venosa periférica 

quando se identificam dados que relatam que 81% dos profissionais de enfermagem realizam 

esse procedimento em mais de 75% do seu tempo de trabalho (PHILLIPS, 2001). 
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Somente nos Estados Unidos da América (EUA), estima-se que ocorram anualmente 

mais de 150 milhões de infusões intravasculares em 30 milhões de pacientes (PEREIRA; 

ZANETTI, 2000).  

Entretanto, a terapia intravenosa não se relaciona somente com benefícios 

terapêuticos, uma vez que a obtenção do acesso vascular através da inserção de um cateter 

intravenoso não é um procedimento inócuo (FERNANDES; FILHO, 2000). 

O uso desses equipamentos encontra-se frequentemente associado ao risco de 

complicações que podem conduzir ao aumento da morbidade e hospitalização prolongada. 

Uma vez que, a contaminação de cateter venoso é a principal causa de infecções sanguíneas 

intra hospitalares, que são responsáveis pelo aumento do tempo de internação hospitalar, 

como também aumento da mortalidade (ALQUIVIST et al, 2010; FERNANDES; FILHO, 

2000). 

Nos EUA é estimado que ocorra cerca de dois milhões de episódios anuais de infecção 

hospitalar, dessas cerca de 250 mil são na corrente sanguínea, correspondendo de 10% a 15% 

do total de casos. Relacionam-se ao acesso vascular 87% desses casos. A hospitalização é 

aumentada em média de 6,5 a 22 dias e a média do custo adicional de cada caso varia de U$ 

29 mil a U$ 56 mil. A mortalidade atribuída à infecção primária da corrente sanguínea é de 

3%, mas pode chegar a 25% em pacientes graves (FERNANDES, 2007). 

No Brasil, a mortalidade atribuída às infecções da corrente sanguínea varia de 6,7% a 

75%, estando diretamente relacionada com a antibioticoterapia empírica inicial inadequada e 

com a etiologia das infecções. Não há registros das complicações nacionais sobre o aumento 

no período de hospitalização dos pacientes que adquirem infecções da corrente sanguínea nem 

sobre o aumento de custos gerados por estas infecções (APECIH, 2005). 

 

3.2 CONHECIMENTOS E HABILIDADES ACERCA DA TÉCNICA 

 

Atualmente a Enfermagem exige cuidado complexo e altamente especializado. Para 

atender as demandas de serviços de saúde, enfermeiros precisam ter a parte teórica sólida, 

bem como ser proficiente na habilidade do campo prático. Um dos principais procedimentos 

delegados a Enfermagem é a punção venosa periférica com cateter agulhado, em que é preciso 

para sua execução a aplicação de conhecimentos de base científicas, necessitando de tomada 

de decisões imediatas por parte do enfermeiro (BRUNNER; SUDDARTH, 2012; POTTER; 

PERRY, 2009). 
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Nesse sentido o conhecimento e habilidade da equipe de enfermagem torna-se 

fundamental, uma vez que lhe permitirão desempenhar o procedimento corretamente e assim 

prevenir a ocorrência de possíveis complicações (BATALHA; COSTA; ALMEIDA, et al, 

2010). 

Entende-se como conhecimento a habilidade de lembrar informações e conteúdos 

previamente abordados como fatos, datas, palavras, teorias, métodos, classificações, lugares, 

regras, critérios, procedimentos (KRATHWOHL, 2002; DRISCOLL, 2000; BLOOM, 1986; 

BLOOM et al, 1956). Colocar em prática uma significativa quantidade de informação ou 

procedimentos específicos que tornará o profissional suficientemente competente para atuar 

no campo de trabalho (FERRAZ; BELHOT, 2010). 

A rede de conhecimento em que se insere o indivíduo é fundamental para que a 

comunicação seja eficiente e gere competência, que por sua vez se caracteriza como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto desempenho, 

acreditando-se que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e 

personalidade das pessoas (FLEURY M.T.L.; FLEURY A., 2001). 

Habilidade é a demonstração de um talento particular na prática e pode ser de caráter 

técnico, comportamental, gerencial, como também outros de tipos que podem fazer parte das 

estratégias de cada organização (RUTHES, 2008; MCCLELLAND, D. C.; SPENCER, 1990). 

No contexto da área da saúde as habilidades clínicas básicas são uma das 

competências necessárias para se desenvolver durante os cursos, uma vez que são essenciais 

para toda a vida profissional (TOWLE, 1994). 

Para aquisição dessas habilidades é primordial a realização de aulas práticas em que os 

discentes vivenciam situações que os aproximam da futura atuação profissional, no tocante ao 

fazer propriamente dito, que lhes possibilitam um aprendizado mais efetivo da teoria em 

virtude da associação com a prática (BERBEL, 2001).  

Chiavenato (2000), afirma que o treinamento é considerado como um processo 

educacional de curto prazo, que envolve transmissão de conhecimentos específicos, atitudes, 

bem como o desenvolvimento de habilidades.  

A avaliação dessas habilidades pode ser realizada por meio de exercícios práticos, os 

quais são os instrumentos essenciais para se avaliar as habilidades assimiladas e 

desenvolvidas em um treinamento; experiências do dia-a-dia, por meio de observação e 

análise do desempenho e por atitudes, em que há observação direta em uma sala de aula ou no 

trabalho; já a do conhecimento pode ser realizada por meio de testes objetivos, testes de 

respostas abertas ou questões dissertativas (CARVALHO; NASCIMENTO, 1999). 
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Durante este processo o professor possui papel primordial uma vez que é dele a função 

de instigar o discente na busca da verdade, para que este conheça e interprete, ou seja, aprenda 

necessariamente. O importante é que o professor coloque-se como ponte segundo a qual é 

feita a ligação entre o objeto científico e o discente (MOURA; MESQUITA, 2010). 

Desse modo, segundo Bardin (1977), o professor deverá ser um empreendedor, um 

profissional competente, atualizado, com visão das questões gerais da sociedade que o cerca.  

Não diferentemente, na enfermagem o professor também possui papel de destaque, 

uma vez que busca capacitar o profissional à prestação de cuidado de saúde ao ser 

humano/cliente através de um embasamento científico e o envolvimento de habilidades 

técnicas para aprender a se relacionar não apenas a patologia, mas ao paciente holisticamente 

(CARVALHO;VALSECCHI, 2003). 

 

3.3 VALIDAÇÃO DE INSTRUMENTOS 

 

O primeiro passo para elaboração de um instrumento de medidas é definir o que deve 

ser medido e como deve ser medido. Respostas a esses aspectos podem ser obtidas pela 

realização de pesquisa exploratória com objetivo de verificar os tipos de dados que realmente 

se referem à questão, ou constituem indicadores adequados da medida, bem como a melhor 

forma de obtê-los (MARTINS, 2006). 

É necessária a observância de critérios nessa construção, uma vez que sem os quais 

não se poderá ter segurança quanto aos seus resultados. Pois, o sucesso de um instrumento de 

medidas é obtido quando se conseguem resultados merecedores de créditos para a solução de 

um problema de pesquisa ou relatório de trabalho profissional (MARTINS, 2006). 

Dentre esses critérios destacam-se a fidedignidade e a validade considerados como 

imprescindíveis para a construção de um bom instrumento de medidas. Por essa razão, a sua 

construção demanda tanto esforço, tempo e muito pensamento criativo do pesquisador 

(RAYMUNDO, 2009). 

Medidas fidedignas são replicáveis e consistentes, isto é, geram os mesmos resultados. 

Medidas válidas são representações precisas da característica que se pretende medir. 

Fidedignidade e validade são requisitos que se aplicam tanto às medidas derivadas de um 

teste, instrumento de coleta de dados, técnicas de aferição, quanto ao delineamento da 

investigação - pesquisa propriamente dita (MARTINS, 2006). 

Conforme explica Cozby (2003), fidedignidade de um instrumento de medição se 

refere ao grau em que sua repetida aplicação, ao mesmo sujeito ou objeto, produz resultados 
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iguais. Em outras palavras, fidedignidade refere-se à consistência ou estabilidade de uma 

medida.  

No entanto, a validade se refere ao grau em que o instrumento realmente mede a 

variável que pretende medir. Desse modo, um instrumento é válido na extensão em que mede 

aquilo que se propõe medir. Por exemplo, um instrumento válido para medir a capacidade de 

leitura deve medir realmente essa característica e não outras características, como por 

exemplo, conhecimento prévio (MARTINS, 2006). 

Fundamentalmente, as técnicas que viabilizam a demonstração da validade dos 

instrumentos podem ser reduzidas a três grandes classes: técnicas que visam à validade de 

construto, de conteúdo e de critério, denominado modelo trinitário (PASQUALI, 2009). 

Um constructo, ou uma construção, é uma variável, ou conjunto de variáveis, isto é, 

uma definição operacional robusta que busca representar o verdadeiro significado teórico de 

um conceito. Conforme explica Gressler (1989), a validade de constructo será dada pela 

resposta à questão: em que medida a definição operacional (constructo) de um conceito de 

fato reflete seu verdadeiro significado teórico? Martins (2006) acrescenta que a validade de 

constructo se refere ao grau em que um instrumento de medidas se relaciona consistentemente 

com outras medições assemelhadas derivadas da mesma teoria e conceitos que estão sendo 

medidos.  

A validade de critério é definida como o grau em que a medida se correlaciona com 

um critério externo ao fenômeno sob estudo, ou seja, a relação entre a medida que está sendo 

testada e outra que serve como critério de avaliação (padrão ouro). Quanto mais os resultados 

do instrumento se relacionam com o padrão, maior a validade de critério (FERNANDES, 

2005). 

A validade de conteúdo refere-se ao julgamento sobre o instrumento, ou seja, se ele 

realmente cobre os diferentes aspectos do seu objeto e não contém elementos que podem ser 

atribuídos a outros objetos. Ela não é determinada estatisticamente, ou seja, não é expressa 

por um coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento de diferentes examinadores 

especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação às áreas de conteúdo e à 

relevância dos objetivos a medir (RAYMUNDO, 2009).  

Assim, um instrumento de medição deve conter todos os itens do domínio do conteúdo 

das variáveis que pretende medir, sendo a área de conteúdo a ser testada sistematicamente 

analisada a fim de se assegurar que todos os aspectos fundamentais sejam, adequadamente, e 

em proporções corretas, abrangidos pelos itens do teste (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 

1996). 
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É importante salientar, que a validade de conteúdo é um processo de julgamento 

composto por duas partes distintas. A primeira envolve o desenvolvimento do instrumento 

que abrange a identificação do fenômeno estudado, produção dos itens do instrumento e a sua 

construção, sendo necessária a realização de pesquisa bibliográfica em periódicos, livros, 

consulta a estudiosos da área e representantes da população de interesse. E a segunda parte, 

abrange a avaliação do instrumento por especialistas ou juízes que irão analisar a validade de 

conteúdo tanto dos itens, como do instrumento como um todo (POLIT; BECK, 2006; LYNN, 

1986).  

Em relação à quantificação do grau de concordância entre os especialistas durante o 

processo de avaliação da validade de conteúdo de um instrumento, algumas publicações têm 

apresentado métodos diferentes para quantificá-lo, entretanto os que mais se destacam em 

estudos na área da saúde são: Índice de Kappa (K) e o Índice de Validade de Conteúdo (IVC) 

(ALEXANDRE; COLUCI, 2011).  

No tocante à decisão da quantificação e qualificação dos juízes, Lynn (1986) 

recomenda levar em conta as características do instrumento, a formação, a qualificação e a 

disponibilidade dos profissionais necessários, além de sugerir um mínimo de cinco e um 

máximo de dez juízes. Segundo Haynes, Richard e Kubany (1995) sugerem de seis a vinte 

sujeitos, sendo composto por um mínimo de três indivíduos em cada grupo de profissionais 

selecionados para participar.  

Entretanto, é sabido que quanto maior o número de juízes, maior a chance de 

discordância e, quanto menor for a quantidade (inferior a três) há a necessidade de que a 

concordância dos juízes sobre os itens seja total (100%). Normalmente, essa quantificação dos 

juízes depende da acessibilidade que o pesquisador dispõe para encontrar profissionais 

capacitados para avaliar a representatividade ou relevância de conteúdo dos itens submetidos 

(LYNN, 1986). 
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4 MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo descritivo do tipo metodológico, com delineamento transversal 

e abordagem quantitativa de tratamento e análise de dados. 

De acordo com Cervo, Bervian e Silva (2007), o estudo descritivo é aquele que 

observa, registra, analisa e correlaciona fatos e fenômenos (variáveis) sem manipulá-los, 

procurando descobrir com precisão, a frequência com que um fenômeno acontece, sua relação 

e conexão com outro(s), sua natureza e característica.  

No tocante ao estudo metodológico Polit, Beck e Hungler (2004) afirmam que este 

refere-se às investigações dos métodos de obtenção, organização e análise dos dados, 

abordando a elaboração, validação e avaliação dos instrumentos e técnicas de pesquisa, tendo 

como objetivo a construção de instrumento que seja confiável e preciso, para que possa ser 

aplicado por outros pesquisadores. 

A pesquisa foi realizada com docentes de universidades do Rio Grande do Norte, por 

serem instituições que formam profissionais de enfermagem que atuam diretamente nos 

serviços de saúde do estado, unindo sempre ensino, pesquisa e extensão. Sendo assim, os 

docentes convidados para participarem da pesquisa como juízes eram da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN), englobando os Cursos de Graduação em Enfermagem do 

campus central e de Santa Cruz/RN e da Escola de Enfermagem de Natal (EEN) de nível 

técnico e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), incluindo os campus 

Mossoró e Caicó. 

Para seleção dos juízes da pesquisa foi realizado contato com as coordenações dos 

cursos de enfermagem em questão para a identificação dos docentes que pudessem atuar 

como avaliadores dos instrumentos.  

A amostra foi selecionada por intencionalidade, a partir dos seguintes critérios de 

inclusão: enfermeiros, docentes em exercício das disciplinas de Semiologia e/ou 

Semiotécnica, com no mínimo um ano de experiência nas disciplinas, ser da UFRN ou 

UERN. Como critério de exclusão, considerou-se não completar o processo de coleta de 

dados ou não realizá-lo dentro do período estabelecido. 

Assim foram selecionados 34 docentes, sendo enviada a estes uma carta convite 

(Apêndice A), via correio eletrônico, contendo os objetivos do estudo, a justificativa do 

processo de validação e indagando sobre sua participação na pesquisa.  

Desses, 24 se disponibilizaram a participar da pesquisa. Com isso, o instrumento, o 

roteiro do processo de avaliação e o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) - 
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(Apêndice B) foram entregues pessoalmente a cada um deles. A coleta de dados ocorreu nos 

meses de junho a setembro de 2012. 

Esta pesquisa foi desenvolvida em três etapas: construção da versão preliminar de dois 

instrumentos com base na literatura científica acerca da punção venosa periférica com cateter 

agulhado; submissão dos instrumentos aos juízes; e validação com a verificação do nível de 

concordância desses profissionais. 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizado um levantamento da literatura científica 

acerca dos passos para execução da técnica de punção venosa periférica com cateter agulhado, 

no sentido de ser dado subsídio a construção dos instrumentos. Para tal realizou-se uma busca 

nas bases de dados eletrônicas disponíveis na Biblioteca Regional de Medicina 

(BIREME)/Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), especificamente nas bases: Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em 

Ciências da Saúde (MEDLINE);  Base de Dados de Enfermagem (BDENF); Índice 

Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS) e Publicações Médicas (PubMed).   

Foram utilizados para a pesquisa os descritores controlados dos Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH): “cateterismo periférico/ peripheral 

catheterization”, e “enfermagem / nursing”. 

Para realizar a coleta utilizou-se um formulário estruturado eletrônico abrangendo 

questões relacionadas com a proposta da pesquisa, incluindo: tipo de publicação, local de 

publicação, tipo de estudo, ano, país, passos da técnica descritos no estudo, e público-alvo do 

estudo. 

Dos dois instrumentos de pesquisa construídos, relacionados à técnica de punção 

venosa periférica com cateter agulhado, o primeiro consiste em um roteiro estruturado do tipo 

lista de verificação (APÊNDICE C) para avaliação da habilidade quanto ao desenvolvimento 

da técnica e o segundo consiste em um questionário para avaliação do conhecimento 

(APÊNDICE D) sobre o referido procedimento. 

O roteiro de observação estruturado, do tipo lista de verificação (APÊNDICE C), é 

composto por 26 itens divididos em três blocos: observações iniciais, procedimento de punção 

venosa periférica com cateter agulhado e observações finais, que correspondem ao passo-a-

passo necessário para execução correta do referido procedimento. 

O questionário (APÊNDICE D) que tem por objetivo avaliar os conhecimentos é 

composto por 12 questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. 

Nos instrumentos além de instruções para o processo de avaliação dos mesmos 

também estava contemplado a identificação pessoal e profissional dos juízes pesquisados 
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como: idade, sexo, qualificação profissional, tempo de experiência na docência e nas 

disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica da enfermagem e outras atividades desenvolvidas 

além da docência. 

Sendo também descritos cada item do roteiro de avaliação da habilidade (lista de 

verificação) e as questões do conhecimento sobre a punção venosa periférica com cateter 

agulhado com suas respectivas respostas (questionário). A avaliação pelos juízes ocorreu a 

partir da classificação de cada item em adequado, adequado com alterações e inadequado. Nos 

dois últimos casos, motivos ou problemas com os itens deveriam ser explicitados e sugestões 

deveriam ser feitas, a fim de que eles pudessem ser refeitos e melhorados.  

Na última parte dos instrumentos foi realizado o parecer final dos juízes, o qual 

consiste na análise geral de cada instrumento através de uma avaliação baseada em 10 

requisitos (Quadro 1). Além disso, sugestões também poderiam ser feitas a fim de que os 

instrumentos pudessem ser melhorados. 

 

CÓDIGO 
REQUISITOS 

ANALISADOS 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

1  
Utilidade / 

pertinência 

O item/a questão é relevante e atende à finalidade relativa 

ao procedimento proposto. 

2  
Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a 

compreensão da etapa/questão. 

3  Clareza  Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 

4  Objetividade Permite resposta pontual. 

5  Simplicidade A etapa/questão expressa uma única ideia. 

6  Exequível A etapa/questão é aplicável. 

7  
Atualização As etapas seguem as práticas baseadas em evidência mais 

atuais. 

8  
Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar 

ambiguidades. 

9  
Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se 

confundem. 

10  

Sequência 

instrucional dos 

tópicos 

A sequência das etapas do procedimento/questões do 

conhecimento se mostra de forma coerente e em ordem de 

execução correta. 

Quadro 1. Requisitos a serem analisados para cada um dos itens do roteiro da habilidade e da 

avaliação do conhecimento sobre a punção venosa periférica. Natal/RN, 2012 

 

 A segunda etapa do estudo consistiu na submissão dos instrumentos para avaliação 

dos juízes da pesquisa.   

Após tal submissão, em que foram realizadas, críticas e sugestões, foi realizada a 

terceira etapa do estudo, que consistiu na validação de conteúdo do instrumento por meio da 
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aplicação do Índice Kappa (K), para verificação no nível de concordância e nível de 

consistência (fidedignidade) dos juízes em relação à permanência ou não dos itens que 

compõem os instrumentos, e do Índice de Validade de Conteúdo (IVC). 

A validação de conteúdo é um processo composto por duas etapas com a fase de 

desenvolvimento terminando com a fase de quantificação de julgamento do processo. A fase 

de desenvolvimento requer uma revisão da literatura para identificar o conteúdo do 

instrumento e estabelecer domínios relevantes. A segunda etapa, a validação, ocorre quando 

juízes avaliam o instrumento e os itens de acordo com a importância do domínio de conteúdo. 

Além disso, o conteúdo, clareza, bem como a integralidade global do instrumento são 

avaliados nesta fase (LYNN, 1986). 

O Índice Kappa é um indicador de concordância ajustado, pois leva em consideração, 

descontando no cômputo final, a concordância devido ao fator chance (PEREIRA, 1999).  Ele 

informa a proporção de concordância que varia de "menos 1" a "mais 1", quanto mais 

próximo de 1, melhor o nível de concordância entre os observadores  (PEREIRA, 1995). A 

interpretação dos valores do Índice Kappa foi resumida no Quadro 02  

 

ÍNDICE KAPPA (K) 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

< 0,00 Ruim 

0,00 a 0,20 Fraco 

0,21 a 0,40 Sofrível 

0,41 a 0,60 Regular 

0,61 a 0,80 Bom 

0,81 a 0,99 Ótimo 

1,00 Perfeito 

Quadro 2. Distribuição do Índice Kappa (K) e respectivos níveis 

de interpretação de concordância 

 

O IVC avalia a concordância dos juízes quanto à representatividade da medida em 

relação ao conteúdo abordado. Ele é calculado dividindo-se o número de juízes que julgaram 

o item com escore de extrema relevância ou relevante pelo total de juízes (IVC para cada item 

separadamente), resultando na proporção de juízes que julgaram o item válido
 
(RUBIO et al., 

2003). Neste estudo, considerou-se para o cálculo do IVC o julgamento dos itens em 

adequado. 

Em se tratando do cálculo do IVC para o instrumento como um todo, foi realizado a 

partir da soma de todos os IVC calculados separadamente, dividindo-se pelo número de itens 

de cada instrumento (POLIT; BECK, 2006).  
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A validação de conteúdo é essencial no desenvolvimento de novos instrumentos, uma 

vez que representa o início de mecanismos para associar conceitos abstratos com indicadores 

observáveis e mensuráveis, trabalhando com a obtenção de opiniões convergentes dos juízes 

participantes. Deve-se estabelecer um nível de consenso, relacionado a um valor numérico, 

normalmente arbitrário e proposto pelos pesquisadores (WYND; SCHMIDT; SCHAEFER, 

2003). Salmond (1994) realizou uma breve revisão da literatura e encontrou níveis de 

consenso que variavam de 50% a 80%.  

Neste estudo, optou-se por utilizar o nível de consenso maior que 0,61 para o índice 

Kappa, sendo um nível bom; e considerou-se como índice mínimo de aceitação de IVC maior 

que 0,75, tanto para avaliação de cada item separadamente como para avaliação geral de cada 

instrumento. 

As variáveis deste estudo foram organizadas em três grupos: caracterização dos juízes, 

estruturação dos itens relacionados ao instrumento de avaliação da habilidade e ao 

questionário sobre o conhecimento acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado, 

conforme os Quadros 3, 4 e 5, respectivamente. 

 

VARIÁVEIS DE 

CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES 
CATEGORIAS 

Idade Anos 

Sexo Masculino (1); feminino (2) 

Qualificação profissional 

Especialização (1); residência (2); 

mestrado acadêmico (3); mestrado 

profissional (4); doutorado (5) 

Tempo de experiência na docência  Anos 

Tempo de experiência na disciplina de 

semiologia e/ou semiotécnica da 

enfermagem 

Anos 

Exerce outra atividade além da docência  
Não (1); assistencial (2); gerencial (3); 

gerencial e assistencial (4) 

Quadro 3. Variáveis de caracterização dos juízes participantes da pesquisa. Natal/RN, 2012. 

 

VARIÁVEIS DA AVALIAÇÃO DA HABILIDADE 
 

CATEGORIAS 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS 

Adequado (1) 

 

Adequado com 

alterações (2) 

 

Inadequado (3) 

1.1 Verifica dados no prontuário do usuário 

1.2 Higieniza as mãos  

1.3 Seleciona o material e os instrumentos necessários  

1.4 
Identifica-se para o paciente e explica o procedimento a ser 

realizado 

2 PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 Desinfeta o frasco/ampola 

2.2 Conecta a seringa e agulha 
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2.3 Aspira o medicamento 

2.4 Conecta a seringa ao dispositivo intravenoso 

2.5 Preenche a luz do cateter 

2.6 Identifica a seringa 

2.7 Higieniza as mãos 

2.8 Usa de Luvas 

2.9 Seleciona a veia para punção 

2.10 Faz o garroteamento 

2.11 Realiza antissepsia do local escolhido 

2.12 Realiza distensão da pele 

2.13 Ângulo da agulha 

2.14 Posição do bisel 

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno venoso 

2.16 Retira o garrote 

2.17 Administra medicamento 

2.18 Retira a seringa 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente. 

3.2 Higienização das mãos  

3.3 Registra o procedimento no prontuário. 

Quadro 4. Variáveis de estruturação do instrumento de avaliação da habilidade acerca da 

punção venosa periférica com cateter agulhado. Natal/RN, 2012 

 

VARIÁVEIS DE AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO CATEGORIAS 

1. Denominação científica da administração de medicamentos 

Adequado (1) 

 

Adequado com 

alterações (2) 

 

Inadequado (3) 

2. Preceitos éticos da administração de medicamentos 

3. Materiais necessários para a punção venosa periférica com cateter agulhado 

1- 4. Antissepsia no procedimento de punção venosa periférica 

2- 5. Seleção de local para punção venosa periférica com cateter agulhado 

6. Angulação da agulha na punção venosa periférica com cateter agulhado 

7. Posição do bisel durante a punção venosa periférica com cateter agulhado 

8. Modo de inserção do cateter agulhado durante a punção venosa 

9. Garroteamento durante o procedimento de punção venosa 

10. Fixação do cateter agulhado durante a punção venosa 

11. Velocidade da administração de medicamentos 

12. Modo de conter possíveis sangramentos após punção venosa 

Quadro 5. Variáveis de estruturação do instrumento de avaliação do conhecimento acerca da 

punção venosa periférica com cateter agulhado. Natal/RN, 2012 

 

Em consonância com a Resolução 1 9 6 / 96  revisada pela Resolução466/12, projetos 

de pesquisa envolvendo seres humanos devem ser apreciados, em seus aspectos éticos, por 

Comissões de Ética em Pesquisa. Sendo assim, o projeto desta pesquisa foi apreciado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa/HUOL, com Parecer de número 385/09 e CAAE de número 

0002.0.294.000-10 (Anexo A).  

Os dados coletados foram organizados em uma planilha de dados eletrônica e, 
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posteriormente, exportados para um software estatístico.  Após serem codificados e tabulados, 

foram analisados através de leitura reflexiva, estatística descritiva com freqüências absolutas e 

relativas, média dos escores das variáveis e aplicação do Kappa por meio do Online Kappa 

Calculator e do IVC (RANDOLPH, 2008).  

Após codificação e análise, os dados foram apresentados na forma de tabelas e 

quadros, sendo parte integrante dos artigos que representam os resultados e discussão. 

Os instrumentos foram reformulados, de acordo com as observações e sugestões dos 

juízes (instrumento de avaliação da habilidade – APÊNDICE E e instrumento de avaliação do 

conhecimento sobre punção venosa periférica com cateter agulhado – APÊNDICE F). É 

importante salientar que ainda existem etapas a serem executadas em um possível nível de 

doutoramento, o que indica a continuidade deste estudo, a saber: nova submissão dos 

instrumentos modificados para realização do reteste, execução do teste piloto e aplicação 

clínica dos mesmos. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para apresentação dos resultados e discussão foram elaborados três artigos a serem 

submetidos a periódicos qualificados na área de Enfermagem, conforme apresentado no 

Quadro 6. 

 

ARTIGO TÍTULO OBJETIVO 
QUALIS EM 

ENFERMAGEM 

1 

Passos da técnica de 

punção venosa 

periférica: revisão 

integrativa. 

Caracterizar os passos da técnica 

de punção venosa periférica 

disponíveis na literatura. 

B2 

2 

Validação de 

instrumento para avaliar 

o conhecimento acerca 

da punção venosa 

periférica com cateter 

agulhado. 

 

Validar o conteúdo de um 

instrumento para avaliação do 

conhecimento sobre punção 

venosa periférica com cateter 

agulhado. 

 

B1 

3 

Validação de 

instrumento para 

avaliação da técnica de 

punção venosa periférica 

com cateter agulhado. 

Validar o conteúdo de um 

instrumento para avaliação da 

técnica de punção venosa 

periférica com cateter agulhado. 

B1 

Quadro 6. Resumo dos artigos que compõem os resultados e discussão por título, objetivo e 

qualis em Enfermagem a que serão submetidos. 
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5.1 ARTIGO 1 

 

 

PASSOS DA TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA: REVISÃO 

INTEGRATIVA 

STEPS OF THE TECHNIQUE OF PERIPHERAL VENIPUNCTURE: 

INTEGRATIVE REVIEW 

PASOS DE LA TÉCNICA DE EXTRACCIÓN DE SANGRE PERIFÉRICA: 

REVISIÓN INTEGRADORA 

 

Aminna Kelly Almeida de Oliveira. Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN, Natal, RN, Brasil. 

Autor correspondente: endereço: Av. Senador João Câmara, 845, Centro, Assu, RN, Brasil. 

CEP: 59650-000. Telefone: 55 84 99447374. E-mail: aminnakelly@hotmail.com.  

Gilson de Vasconcelos Torres. Pós-doutor em Enfermagem. Bolsista CNPQ (PQ2). 

Professor Titular e Docente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, Brasil. Orientador da pesquisa. 

Esta pesquisa obteve apoio financeiro do CNPQ - edital Universal 14/2012. 

 

RESUMO 

Introdução: A punção venosa periférica é um dos procedimentos mais utilizados na 

assistência clínica moderna. Objetivo: o estudo propõe caracterizar os passos da técnica de 

punção venosa periférica disponíveis na literatura. Metodologia: Revisão integrativa realizada 

nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde e Publicações Médicas. Além disso, foi 

utilizado o Portal de Periódicos CAPES para realizar pesquisa nas seguintes bases: Isi Web of 

Knowledge; Sciverse Scopus e CINAHL. Critério de inclusão: texto completo disponível 

gratuitamente, de janeiro de 2003 a julho de 2013. Resultados: Nos 12 estudos selecionados, 

predominaram artigos científicos, entre 2003 a 2012, com distribuição mundial. O público 

alvo foram os profissionais da saúde. Dos 12 estudos que abordaram a técnica de punção 
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venosa periférica, evidenciou-se uma não conformidade. Conclusão: O desenvolvimento 

adequado da punção venosa periférica deve ser continuamente estimulado e avaliado, 

sendo de suma importância a padronização deste procedimento. 

Palavras chaves: Enfermagem. Cateterismo periférico. Revisão.  

 

ABSTRACT 

Introduction: The venipuncture is one of the most used in modern clinical care. Objective: 

The study aims to characterize the steps of the venipuncture technique available in the 

literature. Methodology: Integrative review held in the databases of the Virtual Health Library 

and Medical Publications. In addition, we used the Journals Portal CAPES to conduct 

research on the following bases: Isi Web of Knowledge, SciVerse Scopus, and CINAHL . 

Inclusion criteria: full text available for free, from January 2003 to July 2013. Results: Among 

the 12 selected studies, predominant scientific articles between 2003 to 2012, with worldwide 

distribution. The target audience were health professionals. Of the 12 studies that addressed 

the technique of venipuncture, there was a nonconformity. Conclusion: The proper 

development of venipuncture should be continually encouraged and valued, being of 

paramount importance to a standard procedure. 

Keywords: Nursing. Peripheral catheterization. Review. 

 

RESUMEN  

Introducción: La punción venosa es uno de los más utilizados en la atención clínica moderna. 

Objetivo: El estudio tiene como objetivo caracterizar los pasos de la técnica de punción 

venosa en la literatura. Metodología: Revisión integrada realizada en las bases de datos de la 

Biblioteca Virtual en Salud y publicaciones médicas. Además, se utilizaron las revistas Portal 

CAPES para realizar investigaciones sobre las siguientes bases: ISI Web of Knowledge, 

SciVerse Scopus y CINAHL. Criterios de inclusión: Texto completo disponible de forma 

gratuita, entre enero de 2003 julio de 2013. Resultados: De los 12 estudios seleccionados, 

artículos científicos predominantes entre los años 2003 al 2012, con distribución en todo el 

mundo. El público objetivo son profesionales de la salud. De los 12 estudios que abordaron la 

técnica de punción venosa, se produjo una no conformidad. Conclusión: El desarrollo 

adecuado de la punción venosa debe ser continuamente alienta y valora, es de suma 

importancia para un procedimiento estándar. 

Palabras clave: Enfermería. Cateterización periférica. Revisión 
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INTRODUÇÃO 

A punção venosa periférica é um procedimento que consiste no acesso à corrente 

sanguínea através de dispositivos adequados, adjuntos de uma seleção criteriosa do local da 

punção e de uma eficiente técnica de penetração da veia
(1)

. 

O uso de cateteres venosos representa um dos procedimentos mais utilizados na 

assistência clínica moderna e são indispensáveis na administração de soluções intravenosas, 

medicamentos, hemotransfusão e hemodiálise
(2)

.  

Cerca de 50,0% de todos os pacientes internados em hospitais necessitam de infusões 

administradas através desses cateteres. No entanto, o uso desses equipamentos encontra-se 

frequentemente associado ao risco de complicações que podem conduzir ao aumento da 

morbidade e hospitalização prolongada. Uma vez que, a contaminação de cateter venoso é a 

principal causa de infecções sanguíneas intra hospitalares, que são responsáveis pelo aumento 

da mortalidade
(2)

. 

Há ainda referência na literatura de que muitos procedimentos invasivos são realizados 

de forma indiscriminada e com qualidade técnica deficiente o que aumenta a incidência de 

infecções durante a internação hospitalar
(3)

. 

Corroborando com a afirmação anterior, um estudo realizado com profissionais de 

enfermagem, identificou significativo número de erros em 10 dos 25 itens que compunham 

um instrumento do tipo lista de verificação, que avaliava o desempenho destes durante o 

procedimento de punção venosa periférica
(4)

.  

Diante desse contexto, o cuidado com procedimentos que envolvem o acesso vascular 

deve ser uma prioridade de toda a equipe que assiste o paciente, de modo que uma vigilância, 

multi e interdisciplinar, eficaz, proporcione a prevenção e o controle de possíveis 

intercorrências. Considerando ainda a complexidade da implantação e manuseio do acesso 

vascular, é imprescindível a padronização e incorporação na prática de técnicas assépticas 

rigorosas para a prevenção da infecção dessa topografia
(5)

.  

 Desse modo, se faz imprescindível a construção de um conhecimento sólido, que 

contribua para a conclusão de um tratamento que supra as necessidades do paciente e 

minimize riscos à sua saúde física e emocional, proporcionando melhor qualidade de vida. 

Nesse contexto, cada serviço deve elaborar protocolos ou instrumentos que orientem e 

implementem ações sistematizadas, e que facilite a realização de avaliações periódicas
(5)

.  

Sendo assim, este estudo se propõe caracterizar os passos da técnica de punção venosa 

periférica disponíveis na literatura. 
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MÉTODO 

 O estudo trata-se de uma revisão integrativa de literatura, a qual objetiva reunir e 

sistematizar resultados de pesquisas sobre um delimitado tema ou questão de maneira 

sistemática e ordenada, contribuindo para o aprofundamento do conhecimento do tema 

investigado
(6)

.   

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas bases de dados 

eletrônicas disponíveis na Biblioteca Regional de Medicina (BIREME)/Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVS), especificamente nas bases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LILACS), Literatura Internacional em Ciências da Saúde (MEDLINE);  

Base de Dados de Enfermagem (BDENF); Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud 

(IBECS) e Publicações Médicas (PubMed). Além disso, foi utilizado o Portal de Periódicos 

CAPES para realizar pesquisa nas seguintes bases: Isi Web of Knowledge; Sciverse Scopus e 

CINAHL. 

Foram utilizados os descritores controlados dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCS) e do Medical Subject Headings (MeSH): “cateterismo periférico/ peripheral 

catheterization”, e “enfermagem / nursing”. Os quais foram pesquisados de forma isolada e 

em conjunto; o cruzamento desses descritores ocorreu através do operador booleano AND.  

No intuito de conduzir esta revisão formularam-se as seguintes questões norteadoras: 

Como se caracterizam as publicações referentes à técnica de punção venosa periférica? Como 

os passos da técnica de punção venosa periférica estão descritos na literatura? 

É válido salientar, que para realização desta pesquisa optou-se pela proposta de Ganong 

na qual permeia as seguintes etapas: 1) identificação da hipótese ou questão norteadora; 2) 

seleção da amostragem; 3)categorização dos estudos; 4)avaliação dos estudos; 5) discussão e 

interpretação dos resultados; 6) apresentação da revisão integrativa e síntese do 

conhecimento
(7)

.  

A coleta de dados foi realizada no mês de julho de 2013; para seleção da amostra foram 

adotados os seguintes critério de inclusão: publicações disponíveis em texto completo nas 

bases de dados supracitadas; no período janeiro de 2003 a julho de 2013; e que versassem 

sobre a técnica de punção venosa periférica. Foram excluídas as publicações repetidas. 

Para realizar a coleta utilizou-se um formulário estruturado eletrônico abrangendo 

questões relacionadas com a proposta da pesquisa, incluindo: tipo de publicação, local de 
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publicação, tipo de estudo, ano, país, passos da técnica de punção venosa periférica, forma de 

apresentação dos passos e público-alvo do estudo. 

Posteriormente a busca nas bases de dados, as publicações foram pré-selecionadas com 

base na leitura do título e resumo. Após a leitura na íntegra das publicações previamente 

selecionadas, foram identificadas as que compuseram a amostra final desta revisão de 

literatura, conforme a Figura 1.  

Figura 1- Síntese do processo de seleção de estudos para amostra da revisão integrativa. 

Critérios de inclusão:

texto completo disponível

de janeiro de 2003 a julho

de 2013; temática técnica

de punção venosa

periférica.

Descritores

Decs/Mesh

Cateterismo periférico/ Peripheral catheterization

Enfermagem/Nursing

32 estudos potencialmente relevantes:

10 no CINAHL;  07 no Isi Web of Knowledge; 05 

no Sciverse Scopus ; 06 no Medline; 01 no 

Pubmed; 02 na LILACS e 01 na BDENF.

12 estudos incluídos na 

revisão integrativa

Critérios de exclusão:

publicações repetidas

 

Os 12 materiais selecionados foram assim distribuídos: sete no CINAHL, quatro no 

MEDLINE e um no BDENF.  

Os dados foram digitados e analisados em planilha eletrônica, utilizando-se de 

estatística descritiva e apresentados sob a forma de quadros. 

 

RESULTADOS 

 

A partir da análise dos dados, selecionou-se uma amostra de 12 artigos publicados em 

periódicos, com os quais foi elaborado o Quadro 1 contendo informações sobre o tipo de 

publicação, ano e país de publicação, forma de apresentação dos passos e público-alvo das 

publicações que abordavam os passos da técnica de  punção venosa periférica. 
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Ano de  

Publicação 

Base de 

 dados  

 

Tipo de 

Estudo 

Meio de 

apresentação  

das etapas 

Público-alvo 

2013
(8) 

MEDLINE 
Descritivo Lista de  

Verificação 

Acadêmicos  

de enfermagem 

2012 
(9) 

MEDLINE 
Descritivo 

Recomendações 
Profissionais  

da saúde 

2011
(10) 

MEDLINE 
Descritivo-

exploratório 

Lista de  

Verificação 

Profissionais  

de enfermagem 

2010
(2) 

MEDLINE 
Descritivo-

observacional 

Protocolo com 

 recomendações 

Profissionais de 

 Enfermagem 

 2008
(11) 

CINAHL 
Descritivo Lista de  

Verificação 

Profissionais de  

Enfermagem 

2008
(12) 

 
CINAHL 

Descritivo 
Recomendações 

Profissionais  

da saúde 

2007
(13) 

CINAHL 
Descritivo Guia prático de 

recomendações 

Profissionais  

da saúde 

2005
(14) 

CINAHL 
Descritivo Guia de  

recomendações 

Profissionais  

da saúde 

2005
(15) 

CINAHL 
Descritivo 

Recomendações 
Profissionais  

da saúde 

2005
(16) 

CINAHL 
Descritivo 

Recomendações 
Profissionais  

de enfermagem 

2003
(17) 

CINAHL 
Descritivo 

Recomendações 
Profissionais  

da saúde 

2003
(18) 

CINAHL 
Descritivo 

Recomendações 
Profissionais  

da saúde 

Quadro 1 - Distribuição dos artigos de acordo com ano de publicação, base de dados, tipo de 

estudo, meio de apresentação das etapas e público-alvo das pesquisas selecionadas.  

 

 Analisando o Quadro 1, percebe-se que não existe uma grande variedade de 

publicações sobre a técnica de punção venosa periférica. A totalidade dos estudos encontrados 

são artigos científicos e apresentam tipo de estudo descritivo. No tocante ao ano de 

publicação, houve um equilíbrio entre os anos de 2008, 2005 e 2003. No que tange a base de 

dados, 66,7% dos artigos encontravam-se indexados no CINAHL. 

 Em relação à forma de apresentação dos passos da referida técnica, estes foram 

abordados em instrumentos do tipo lista de verificação como também protocolos, guias de 

recomendações ou apenas recomendações.  

 A maioria do público-alvo era de profissionais da saúde, com 58,3%, sendo o restante 

dos instrumentos voltados para profissionais de enfermagem e acadêmicos.  

 É válido ainda salientar, que no tocante ao país de publicação identificou-se um 

predomínio de publicações internacionais, haja vista que do total de 12 publicações 08 eram 

internacionais e 04 nacionais. 
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No Quadro 2, são abordados os itens presentes em cada estudo a respeito das etapas 

anteriores ao desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica, denominadas no 

referido quadro de observações iniciais.   

 

 

  

 

 

 

 

Quadro 2 – Itens presentes nos estudos selecionados a respeito das etapas 

anteriores ao desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica, 

denominadas de observações iniciais. 

 

É possível perceber que das 12 publicações, nem todas descrevem as etapas 

anteriores ao desenvolvimento da técnica, como: explicar o procedimento ao paciente 

deixá-lo confortável, lavagem das mãos e seleção do material para punção. Tendo apenas 

quatro descrito a etapa de lavagem das mãos, sete a necessidade de selecionar o material e 

explicar o procedimento ao paciente e seis de deixá-lo confortável. 

No Quadro 3, são abordados os itens presentes em cada estudo a respeito das etapas 

referentes a execução da técnica de punção venosa periférica. 

OBSERVAÇÕES INICIAIS 

Itens referidos nos estudos N° de referência do estudo 

Lavagem das mãos 8, 10, 13, 18 

Selecionar o material 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18 

Explicar o procedimento ao paciente 8, 9, 10, 12, 13, 16,18 

Deixar o paciente confortável 12, 13, 14, 16, 17,18 

TÉCNICA 

Itens referidos nos estudos Número de referência do estudo 

Uso de luvas 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18 

Seleção de local para punção 8,9, 10, 12, 13, 18 

Posiciona membro a ser 

puncionado 8, 18 

Utilização do torniquete 8,9,13, 14,15,18 

Realizar antissepsia 2,8,9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18 

Manter torniquete no local 8 

Puncionar após secagem do álcool 8, 11, 12, 18 

Esticar a pele  8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 

Posicionar bisel para cima 8, 9, 12, 15, 18 

Puncionar com ângulo de 45° 8 

Puncionar com ângulo de 5 a 30° 9 

Puncionar com ângulo de 10 a 15° 8 
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Quadro 3 – Itens presentes nos estudos selecionados a respeito das etapas 

referentes à execução da técnica de punção venosa periférica. 

 

Identificou-se nos estudos selecionados uma variação na técnica de punção venosa 

periférica, haja vista que foram encontradas divergências na descrição dos passos para a 

execução da referida técnica. 

As principais divergências deram-se em relação aos antissépticos utilizados na etapa 

de antissepsia, como também quanto ao sentido de realização desta, e em relação ao ângulo 

de inserção do cateter periférico.  

No tocante aos antissépticos, foi identificado que quatro estudos indicavam realizar 

a antissepsia com álcool a 70%, dois com gluconato de clorexidina e apenas um referem-se 

poder ser utilizado o álcool a 70%, iodo, iodo-povidona ou clorexidina. 

Em relação ao sentido de realização da antissepsia, três estudos citavam diferentes 

variações: antissepsia no sentido do retorno venoso, antissepsia com movimentos circulares 

de dentro para fora e antissepsia com movimentos para frente e para trás. 

Quanto ao ângulo de inserção do cateter periférico, cinco angulações distintas são 

citadas, tendo: um estudo citado a angulação de 5 a 30°, 10 a 15° e 45°, e dois o ângulo de 10 

a 30° e 10 a 45°, é válido ainda salientar que em quatro publicações é referida a etapa de 

inserção do cateter na veia, no entanto não é citado o ângulo de inserção. 

 Foi identificado ainda em alguns estudos a supressão de passos importantes para a 

correta execução da técnica de punção venosa periférica, destacando-se: manutenção do 

torniquete no local da punção que não foi citado em onze estudos, posicionamento do bisel 

para cima não citado em sete dos doze estudos, especificação do ângulo para punção não 

citado em cinco estudos, retirada  do torniquete e administração do medicamento não 

referidos em oito estudos e fixação do dispositivo intravenoso e aplicação de gaze sobre o 

local da inserção não citados em dez estudos. 

Puncionar com ângulo de 10 a 30° 14, 16 

Puncionar com ângulo de 10 a 45° 12,15 

Insere o cateter na veia 2,8, 13, 14, 15, 17 

Observar refluxo sanguíneo 8, 14, 15, 16, 18 

Retirar torniquete 8, 9, 13, 15 

Fixar dispositivo intravenoso 8, 9 

Administrar medicamento 8, 12, 13, 14 

Retirada asséptica do cateter 2, 12, 13, 15, 18 

Aplicar gaze sobre a inserção local 12, 18 



43 

 

No entanto foram também identificadas convergências nos estudos, quanto a alguns 

passos da técnica de punção venosa periférica, são eles: necessidade de antissepsia, distensão 

da pele antes da inserção do cateter, uso de luvas de procedimento para proceder com a 

punção venosa, seleção de local para punção, utilização do torniquete e inserção do cateter na 

veia. Sendo a antissepsia citada em 10 estudos, o uso de luvas de procedimento em nove, a 

distensão da pele em oito e a seleção de local para punção, utilização do torniquete e inserção 

do cateter na veia em seis estudos. 

No Quadro 4, são abordados os itens presentes em cada estudo a respeito das etapas 

posteriores ao desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica, denominadas no 

referido quadro de observações finais.   

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

Itens referidos nos estudos 
Número de referência do 

estudo 

Descarte de material perfuro cortante 8,13,14 

Lavagem das mãos 8 

Registro do procedimento 2,8,12,13,14,15,18 

Observação de queixas e reações do paciente 8,10 

Quadro 4 – Itens presentes nos estudos selecionados a respeito das etapas 

posteriores ao desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica, 

denominadas de observações finais. 

 

A partir da análise do quadro 04 é possível identificar que a maioria das publicações 

selecionadas para este estudo também não citam as etapas posteriores ao desenvolvimento 

da técnica, como: descarte do material perfuro cortante, observação das queixas/reações 

dos pacientes e registro dos procedimentos. Tendo a etapa de registro do procedimento 

recebido o maior número de citações, sete. 

 

DISCUSSÃO 

De acordo com os resultados obtidos a partir dos estudos selecionados, pode-se 

observar que o tema apresenta uma abrangência considerável, com publicações científicas em 

destaque no cenário nacional e internacional.   

Entretanto, apesar da importância da técnica de punção venosa periférica, sendo 

classificada como o procedimento invasivo mais realizado em instituições de saúde, 

infelizmente a realidade ainda é preocupante, uma vez que estudos sobre o tema identificaram 
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nível de conhecimento insatisfatório dos profissionais de enfermagem no tocante à referida 

técnica
(19-20)

.  

Uma pesquisa encontrada reafirma o que foi citado anteriormente quando destaca que 

frequentemente são encontrados profissionais com dúvidas e dificuldades não esclarecidas, 

corretamente, em relação aos passos da técnica de punção venosa periférica, fato este que leva 

à incerteza e insegurança, sendo tal situação fator de risco para a ocorrência de erros no 

processo de administração de medicamentos
(21)

.  

Essas incertezas e inseguranças muito frequentemente devem-se ao fato de o aprender 

a aprender na formação dos profissionais de saúde não compreender o aprender a conhecer, o 

aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser, fato este que na maioria das vezes 

os incapacitam para intervir em contextos de incertezas, uma vez que são formados 

profissionais com deficiências técnicas, de conhecimento e sem raciocínio crítico
(22)

. 

Nesse contexto, a National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCCMERP), realizou um levantamento dos erros com medicações registrados no 

ano de 2003 e suas causas, destacando-se aqueles ocorridos por protocolos não obedecidos 

(18,3%), transcrição incorreta (13,4%), registros não informatizados (11,5%), letra do médico 

ilegível (3%) e erros de cálculo (2,5%)
(23)

.  

 Os resultados dessa pesquisa demonstram a importância da presença e do 

obedecimento as regras impostas pelos protocolos presentes nos serviços de saúde, assim 

como a necessidade de construção de instrumentos que avaliem o desenvolvimento da técnica 

de punção venosa periférica no sentido de prevenir a ocorrência de erros. 

 No Brasil, a identificação, classificação e análise dos eventos adversos a medicamento, 

ocorridos em instituições hospitalares, que abrangem a reação adversa a medicamento e o erro 

no processo de medicação, são pouco divulgadas e as ações governamentais, em prol da 

segurança dos pacientes, ainda estão muito tímidas, pois não existem estimativas sobre a 

incidência de erros de medicação, suas consequências, causas e nem dos custos diretos e 

indiretos desses erros para as organizações de saúde
(24)

.  

Nas pesquisas analisadas, foram identificadas divergências e supressão de alguns passos 

da técnica de punção venosa periférica. Sendo válido salientar, que a execução da referida técnica 

torna-se passível de falhas, à medida que passos desta são suprimidos. 

Nesta discussão serão apresentadas considerações de alguns autores em relação a alguns 

passos da técnica de punção venosa periférica. 

Para realização da punção venosa é necessário, primeiramente, o preparo do material, 

esta preparação evita idas e vindas durante o procedimento, em virtude do esquecimento de 
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algum material na bandeja, uma vez que isto gera insegurança ao cliente, criando uma 

imagem de desorganização do serviço. Além disso, contribui para o desgaste físico do 

profissional e prolonga o tempo para a realização do procedimento
(25)

.  

É necessária também a lavagem das mãos, em virtude destas constituírem a principal 

via de transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes, uma vez 

que a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos
(26)

.  

No procedimento de punção existem também passos que visam proteger os 

profissionais, um deles é o uso de luvas de procedimento, que de acordo com recomendações 

do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), deve ser utilizado neste tipo de 

procedimento a fim de realizar a proteção individual a contaminação com fluidos corporais
(27)

. 

Visando o bem estar do paciente, também é necessária a explicação do procedimento 

ao seu cliente, pois de acordo com a literatura tal fato é importante para informar ao cliente o 

que será feito, no intuito de diminuir a sua ansiedade
(10)

.  

Além do que foi exposto anteriormente, escolher adequadamente o local da punção é 

primordial, pois conferirá conforto e segurança ao cliente, além de prevenir traumas 

vasculares
(10)

. As veias das mãos e dos braços são as mais comumente selecionadas e 

puncionadas pelos profissionais de enfermagem
(25)

.  

Para selecionar o local da punção é necessária a utilização do torniquete a 

aproximadamente 5 a 15 cm do local de inserção do cateter, a realização desta etapa melhora 

o ingurgitamento da veia e proporciona também sua melhor visualização
(8)

.  

É necessário também soltar o torniquete após a punção, uma vez que este comprime o 

local a ser puncionado, diminuindo o volume sanguíneo circulante o que pode ocasionar a 

perda do acesso puncionado, antes de soltar o torniquete deve também ser observada a 

presença de retorno sanguíneo no corpo do cateter
(8)

.  

Quanto aos produtos utilizados para a realização da antissepsia, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) indica a ampla utilização do álcool entre os antissépticos uma vez que é de 

baixo custo, possui rápida ação contra microorganismos encontrados na pele e toxicidade 

reduzida, e é facilmente obtido, possuindo também ação residual
(28)

.  

De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pode ser 

utilizado para antissepsia na inserção de cateter periférico: gluconato de clorexidina 0,5 a 2%, 

PVPI alcoólico 10% ou álcool 70%
(29)

. 

No tocante ao modo de realização da antissepsia, não existe um consenso, uma vez 

que alguns estudos afirmam que esta deve ser realizada abrangendo oito centímetros do local 

a ser puncionado por aproximadamente, 30 segundos, utilizando movimentos de baixo para 
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cima isto é, na mesma direção do retorno venoso, tomando cuidado de virar a bola de algodão 

depois de cada movimento
(27,30)

.  

No entanto, outras pesquisas indicam que o processo de antissepsia deve ser realizado 

com movimentos circulares do centro para fora no sitio de punção, a fim de induzir a estase 

venosa
(31-32)

.  

Entre as principais divergências encontradas está o ângulo de inserção do cateter 

periférico. Uma vez que alguns estudos afirmam que o ângulo de inserção o cateter deve ser de 10 

a 30°, sendo este reduzido em veias de pacientes mais velhos, pois é provável que estas sejam 

mais superficiais do que as de uma pessoa mais jovem
(14,16)

.  

Em contraponto aos estudos citados anteriormente outras pesquisas selecionadas referem 

que o ângulo de inserção deve está entre 5 e 30° 
(9)

 ou 10 a 45° 
(15)

 dependendo da profundidade 

da veia, ou seja, quanto mais superficial a veia menor o ângulo de inserção. Já outra pesquisa 

advinda dos Estados Unidos, sugere um ângulo de 10 a 15° que dependa da profundidade da veia 

e que seja diminuído à medida que haja retorno venoso 
(18)

. 

E por fim um estudo brasileiro afirma que o ângulo de inserção do cateter deve ser de 45°, 

uma vez que segundo este a perfuração da veia é facilitada, evitando que o dispositivo intravenoso 

atinja somente a camada hipodérmica. Ainda de acordo com esta pesquisa a utilização do ângulo 

em 15°, ao invés de atingir o vaso pode atingir a hipoderme, tornando o procedimento doloroso ao 

cliente e sem sucesso
(8)

.  

Além de realizar a angulação no momento da punção venosa, também é necessário esticar 

a pele para introduzir o dispositivo o que facilita a visualização do vaso e posicionar o bisel 

voltado para cima, no intuito de prevenir o extravasamento sanguíneo
(8)

. 

 Outro passo em relação à punção venosa periférica, que muitos estudos não citam é a 

orientação ao paciente quanto aos cuidados que ele deve ter com o acesso venoso periférico, 

na tentativa de evitar que tanto a punção seja perdida, como que se venha a desenvolver 

complicações
(10)

. 

 

CONCLUSÃO 

 Diante do objetivo de caracterizar os passos da técnica de punção venosa periférica, os 

resultados encontrados permitiram enumerar os seguintes passos: explicação do procedimento ao 

paciente para deixá-lo confortável, lavagem das mãos, seleção do material, seleção da veia, 

antissepsia, aplicação do torniquete, ângulo da agulha, posição do bisel, inserção do cateter, 

observação do refluxo sanguíneo, retirada do torniquete, retirada asséptica do cateter intravenoso, 
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contenção de sangramentos, descarte de material perfuro cortante, observação das queixas e 

reações do paciente e registro dos procedimentos. 

Percebeu-se variação da técnica de punção venosa periférica, com divergências entre 

elas, principalmente em relação ao ângulo de inserção da agulha. Como também supressão 

de alguns passos da técnica em vários estudos. 

É válido ainda salientar, que a realização desse estudo irá subsidiar a elaboração de um 

instrumento de avaliação do desempenho da técnica de punção venosa periférica, uma vez que 

pôde-se perceber a carência de protocolos, manuais de normas e rotinas, como também 

instrumentos que padronizem tal procedimento.  

Assim, urge a construção de um maior número de protocolos, manuais de normas e 

instrumentos, no intuito de evitar ao máximo a ocorrência de erros dentro do processo de 

medicação. Haja vista que a avaliação e retroalimentação de como os profissionais estão 

executando o procedimento de punção seria mais facilmente realizada, o que evitaria a 

desvalorização de um procedimento tão significativo para a saúde do ser humano, melhoraria 

a qualidade da assistência e por conseguinte garantiria a segurança dos pacientes. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo validar um instrumento para avaliação do conhecimento 

acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado. Estudo descritivo, transversal com 

abordagem quantitativa, desenvolvido com 24 enfermeiros juízes, docentes da disciplina de 

semiologia e/ou semiotécnica, com no mínimo 1 ano de experiência nas disciplinas, em três 

etapas: elaboração do questionário; submissão aos juízes para avaliação; e validação de 

conteúdo através da aplicação do Índice Kappa, aceitando-se o valor > 0,61, e Índice de 

Validade de Conteúdo (IVC) > 0,75. Todas as 12 questões obtiveram índice Kappa e IVC 

dentro dos parâmetros estabelecidos para a validade de conteúdo. Dentre elas, 11 

apresentaram índice de concordância ótimo (0,81 a 0,99) e 1 questão obteve índice de 

concordância bom (0,61 a 0,80), sendo que em 04 questões foram realizadas alterações. Não 

foi necessária retirar nenhuma questão do instrumento, o que expressa que elas apresentam 



52 

 

representatividade e extensão acerca do domínio de interesse, favorecendo a avaliação do 

conhecimento. 

Palavras-chave: Enfermagem. Cateterismo periférico. Estudos de validação. Conhecimento. 

 

ABSTRACT 

This study aims to validate an instrument for evaluation of the knowledge of venipuncture 

catheter needle punched. Methodological study, developed with 24 nurses judges, teachers of 

the discipline of semiology and / or semiotechnique, with at least 1 year of experience in the 

disciplines in three stages: designing the questionnaire; submission to the judges for 

evaluation, and content validation by applying the Kappa index, accepting the value> 0.61, 

and Content Validity Index (CVI)> 0.75. All 12 questions were obtained Kappa index and 

IVC within the parameters established for content validity. Among them, 11 showed optimum 

concordance index (from 0.81 to 0.99) and 1 question got good concordance index (0.61 to 

0.80), and in 04 issues changes were made. It was not necessary to withdraw any question of 

the instrument, which expresses that they have representation and extension on the domain of 

interest, favoring the evaluation of knowledge. 

Keywords: Nursing. Catheterization Peripheral. Validation Studies. Knowledge. 

 

RESUMEN 

Este estudio tiene como objetivo validar un instrumento para evaluar el conocimiento de la 

aguja de catéter de punción venosa perforada. Un enfoque descriptivo , transversal, 

cuantitativo , desarrollado con 24 enfermeros jueces , maestros de la disciplina de la semiótica 

y / o semiótica , con al menos 1 año de experiencia en las disciplinas en tres etapas : 

preparación del cuestionario y su presentación a los jueces para la evaluación y validación 

contenido a través de la aplicación de Kappa , aceptar el valor > 0,61 , y el índice de validez 

de contenido ( CVI ) > 0,75 . Las 12 preguntas llegaron índice Kappa y IVC dentro de los 

parámetros establecidos para la validez del contenido. Entre ellos, 11 mostraron buen índice 

de concordancia ( 0,81 a 0,99 ) y 1 pregunta tiene buen índice de concordancia (0,61 a 0,80) , 

y de 04 temas se hicieron cambios. No fue necesaria para eliminar cualquier pregunta del 

instrumento , el cual expresa que tienen la representación y la extensión en el dominio de 

interés , lo que facilita la evaluación del conocimiento . 

Palabras clave: Enfermería. Cateterismo Periférico. Estudios de Validación. Conocimiento. 
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INTRODUÇÃO  

A validação é o processo de examinar a precisão de uma determinada predição ou 

inferência realizada a partir dos escores de um teste. Validar, mais do que a demonstração do 

valor de um instrumento de medida, é todo um processo de investigação
(1)

.  

É importante ainda salientar, que a validade diz respeito ao aspecto da medida ser 

congruente com a propriedade medida dos objetos e não com a exatidão com que a 

mensuração, que descreve esta propriedade do objeto, é realizada
(2)

.  

Fundamentalmente, as técnicas que viabilizam a demonstração da validade dos 

instrumentos podem ser reduzidas a três grandes classes: técnicas que visam a validade de 

construto, de conteúdo e de critério, denominado modelo trinitário
(2)

.  

A validade de conteúdo refere-se ao julgamento sobre o instrumento, ou seja, se ele 

realmente cobre os diferentes aspectos do seu objeto e não contém elementos que podem ser 

atribuídos a outros objetos. Ela não é determinada estatisticamente, ou seja, não é expressa 

por um coeficiente de correlação, mas resulta do julgamento de diferentes examinadores 

especialistas, que analisam a representatividade dos itens em relação às áreas de conteúdo e à 

relevância dos objetivos a medir
(1)

.  

A punção venosa periférica é um procedimento que consiste no acesso à corrente 

sanguínea através de dispositivos adequados, adjuntos de uma seleção criteriosa do local da 

punção e de um domínio da técnica de inserção na veia
(3)

.  

Este tipo de punção é o procedimento invasivo mais comum realizado entre pacientes 

hospitalizados. Entretanto, não esta livre de riscos. Pois, com o avanço no desenvolvimento 

de tratamentos e drogas, a terapia intravenosa por meio de instrumentos eletrônicos, vem se 

tornando cada vez mais complexa, o que aumenta os riscos de complicações para os 

pacientes
(4-5)

.  

Corroborando com a afirmação anterior, outra pesquisa afirma que apesar do 

desenvolvimento científico e tecnológico em todas as áreas do conhecimento, em especial na 

área da saúde, ter ocorrido em larga escala, os incidentes e eventos adversos relacionados à 

medicação se apresentam como grandes riscos à segurança do paciente e à qualidade do 

cuidado
(6-7)

.  

Nesse contexto, o uso inadequado dos equipamentos necessários à realização da 

punção venosa periférica encontra-se frequentemente associado ao risco de complicações que 

podem conduzir ao aumento da morbidade e hospitalização prolongada. A contaminação de 

cateter venoso é um dos principais tipos de complicações, e pode causar infecções sanguíneas 

intra hospitalares, que são responsáveis pelo aumento da mortalidade
(8)

.  
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Há ainda referência na literatura de que muitos procedimentos invasivos são realizados 

de forma indiscriminada e com qualidade técnica deficiente o que aumenta a incidência de 

infecções durante a internação hospitalar
(9)

. 

Uma pesquisa com o intuito de avaliar o desempenho dos profissionais de enfermagem 

na execução da administração de medicamentos por meio da punção venosa periférica 

identificou que é necessário intensificar as atividades educativas que promovam a mudança de 

comportamento desses profissionais em prol da qualidade do desempenho da punção venosa 

periférica, uma vez que dos 25 itens que integravam um instrumento de observação do tipo 

lista de verificação, 10 itens apresentaram um número de erros significativos
(10)

.  

No entanto, quando os profissionais de enfermagem de um hospital do interior de São 

Paulo foram questionados acerca da correta realização do procedimento de punção venosa 

periférica, 97,4% afirmaram manipular corretamente um cateter periférico
(11)

.  

De tal modo, percebe-se a necessidade de construir instrumentos de identificação das 

práticas da enfermagem que utilizem a melhor forma de averiguar e medir a evolução de 

quem está sendo avaliado, aferir seu desempenho, bem como identificar as lacunas de 

conhecimento, para que assim seja dado subsídio para o planejamento e desenvolvimento de 

ações educativas que visem eliminar esses problemas que se encontram diretamente 

associados à qualidade da assistência desenvolvida
(12-13)

.  

Sendo assim surgiu a seguinte questão norteadora: o conhecimento acerca da punção 

venosa periférica com cateter agulhado pode ser verificado por meio de um instrumento? 

Desse modo, diante da importância da punção venosa periférica, da necessidade de se 

avaliar o conhecimento teórico referente a este procedimento, este estudo tem como objetivo 

validar o conteúdo de um instrumento acerca da punção venosa periférica com cateter 

agulhado. 

 

MATERIAL E MÉTODO 

 Estudo transversal, descritivo, tendo como propósito a construção e validação de um 

instrumento utilizado na coleta de dados da dissertação de mestrado intitulada “Validação de 

conteúdo de instrumentos acerca do conhecimento e habilidade sobre punção venosa 

periférica com cateter agulhado”.  

O presente estudo foi desenvolvido em três etapas. A primeira consistiu na construção 

do instrumento que visa avaliar o conhecimento acerca da punção venosa periférica com 

cateter agulhado, a partir de revisão de literatura das diretrizes recomendadas em artigos 

científicos, manuais e dissertações. Trata-se de um questionário composto por 12 questões de 
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múltipla escolha, com cinco alternativas cada, que contemplam os passos importantes da 

técnica. 

Na segunda etapa, o instrumento foi submetido aos juízes para avaliação. Como 

critérios de inclusão para seleção dos juízes da pesquisa adotou-se: docentes da disciplina de 

semiologia e/ou semiotécnica, com no mínimo um ano de experiência nessa área, pertencentes 

à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Estadual do Rio 

Grande do Norte. Para seleção destes, foi realizado um contato inicial com as coordenações 

dos cursos de enfermagem das referidas universidades no intuito de identificar profissionais 

que pudessem atuar como avaliadores do questionário. Posteriormente, foi enviada uma carta 

convite para 34 docentes via correio eletrônico, contendo os objetivos do estudo, a 

justificativa do processo de validação e indagando sobre sua participação na pesquisa.  

Dos 34 docentes convidados, 24 aceitaram participar. Com isso, o instrumento, o roteiro 

do processo de avaliação e o termo de consentimento livre e esclarecido foram entregues 

pessoalmente a cada um deles. 

A avaliação do instrumento se deu a partir da classificação de cada questão em 

adequada, adequada com alterações e inadequada, nos dois últimos casos deveriam ser 

apontados os problemas e/ou sugestões a fim de que os itens pudessem ser melhorados. 

Também foi solicitada a avaliação geral do instrumento baseada nos seguintes requisitos: 

utilidade/pertinência, consistência, clareza, objetividade, simplicidade, exequível, atualização, 

vocabulário, precisão e sequência instrucional de tópicos.  

Após a avaliação, foi realizada a terceira etapa do estudo que consistiu na a validação de 

conteúdo com aplicação do Índice Kappa (K) para verificação do nível de concordância e 

consistência dos juízes em relação à permanência ou não dos itens do instrumento. Tal índice 

é um indicador de concordância ajustado que varia de "menos 1" a "mais 1", quanto mais 

próximo de 1 melhor o nível de concordância entre os observadores
(14)

.  Como critério de 

aceitação, foi estabelecido uma concordância superior a 0,61 entre os juízes, sendo 

considerado um nível bom. 

Foi utilizado também o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), o qual afere a 

concordância dos juízes quanto à representatividade dos itens em relação ao conteúdo em 

estudo, sendo calculado dividindo-se o número de juízes que avaliaram o item adequado pelo 

total de juízes (avaliação por item), resultando na proporção de juízes que julgaram o item 

válido
(15)

. Para calcular o IVC geral do instrumento, foi realizada a soma de todos os IVC 

calculados separadamente, dividindo-se pelo número de itens dos instrumentos
(16)

. Como 
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aceitável, considerou-se índice mínimo de 0,75 tanto para avaliação de cada item como para 

avaliação geral do instrumento. 

Os dados coletados foram organizados em planilha eletrônica e exportados para um 

software estatístico.  Após codificações e tabulação, os dados foram analisados por meio de 

estatística descritiva. Posteriormente a análise, o instrumento foi reformulado de acordo com 

as orientações e sugestões dos juízes. 

O estudo respeitou os princípios éticos de pesquisa envolvendo seres humanos 

contidos na Resolução 466/12, tendo sido apreciado pela Comissão de Ética em 

Pesquisa/HUOL, CAAE de número 0002.0.294.000-10.  

 

RESULTADOS 

Dos 24 docentes que avaliaram o instrumento, 83,3% eram pertencentes do sexo 

feminino, com mínimo de 25 e máximo de 57, média de 36,6 (± 9,3) anos. Quanto à titulação, 

tinham mestrado acadêmico (70,8%) e atuavam exclusivamente na docência (75,0%). O 

tempo de experiência na docência variou entre 1 a 34 anos, com média de 7,9 (± 8,0) anos e 

nas disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica variou entre 1 e 32 anos, com média de 5,5 (± 

6,7 anos). 

Durante o julgamento do instrumento acerca da punção venosa periférica com cateter 

agulhado, nenhuma questão foi considerada inadequada, uma vez que todas obtiveram nível 

de concordância dentro do nível estabelecido (IVC > a 0,75 E K > 0,61). Os resultados são 

apresentados no Quadro 1.  

 

Questões 

Julgamento 

Adequado 
Adequado c/ 

alterações 
K IVC 

  N                 % N                 % 

 

  

Q. 01 Denominação científica da 

administração de medicamentos 
24               100,0 0                 0,0 1,00 1,00 

Q. 02 Preceitos éticos da 

administração de medicamentos 
23                95,8 1                 4,2 0,9 0,96 

Q. 03 Materiais necessários para a 

punção venosa periférica 
23                95,8 1                 4,2 0,9 0,96 

Q. 04 Antissepsia no procedimento 

de punção venosa periférica  
22                91,7 2                 8,3 0,8 0,92 

Q. 05 Seleção de local para punção 

venosa 
23                95,8 1                 4,2 0,9 0,96 
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Q. 06 Angulação da agulha na 

punção venosa 
19                79,2 5                 20,8 0,7 0,79 

Q. 07 Posição do bisel durante a 

punção venosa 
24                100,0 0                 0,0 1,00 1,00 

Q. 08 Modo de inserção do cateter 

agulhado durante a punção venosa 
21                87,5 3                 12,5 0,8 0,88 

Q. 09 Garroteamento durante o 

procedimento de punção venosa 
24                100,0 0                 0,0 1,00 1,00 

Q. 10 Fixação do cateter agulhado 

durante a punção venosa 
23                95,8 1                 4,2 0,9 0,96 

Q. 11 Velocidade da administração 

de medicamentos 
22                91,7 2                 8,3 0,8 0,92 

Q. 12 Modo de conter possíveis 

sangramentos após punção venosa 
23                95,8 1                 4,2 0,9 0,96 

Quadro 01. Julgamento entre os juízes sobre as questões de avaliação do conhecimento        

da técnica de punção venosa periférica com cateter agulhado. Natal/RN, 2012  

 

Do total de 12 itens presentes no questionário e descritas no quadro 1, 11 apresentaram 

um índice de concordância ótimo e 01 item obteve índice considerado bom. Quanto ao IVC, 

todas as questões tiveram níveis de concordância acima de 0,75.  

Mesmo obtendo índice de concordância ótimo, em 03 itens do questionário foram 

realizadas alterações de acordo com sugestões feitas pelos juízes: antissepsia no procedimento 

de punção venosa periférica (Q.04); velocidade da administração medicamentos (Q.11); 

compressão após punção venosa periférica (Q.12). E em 01 item do questionário que obteve 

índice Kappa considerado bom também foram necessárias alterações: angulação da agulha na 

punção venosa periférica (Q.06).  

O quadro 02 compila as sugestões feitas pelos juízes nas questões que não foram 

modificadas.  

Questões 
Sugestões dos 

juízes 
Justificativas 

Q. 02 

Preceitos 

Éticos 

Assertivas “a” e “c” 

não estão claras 

Na assertiva correta “a” fica claro que não se deve 

executar a prescrição médica, em caso de identificação 

de erro ou ilegibilidade e na assertiva errada “c” 

também está claro que é incorreto recusar-se a executar 

prescrição sem assinatura e o registro profissional em 

situações de urgência e emergência. 
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Q. 03 

Materiais 

para punção 

Assertivas muito 

semelhantes 

As assertivas são semelhantes, em virtude de a questão 

solicitar os materiais necessários para a punção venosa, 

desse modo é necessário repetir alguns materiais em 

algumas assertivas, fato este que as tornam 

semelhantes. 

Q. 05 Local 

para punção 

Levar em 

consideração o 

objetivo do acesso 

venoso 

O objetivo do acesso venoso está claro no questionário, 

uma vez que é citado que será apenas realizada a 

administração de um medicamento via cateter 

agulhado. 

Q. 08 Modo 

de inserção 

do cateter 

Modificar escrita da 

alternativa correta 

Acredita-se que a alternativa correta está clara, uma vez 

que esta recomenda a inserção de uma só vez do cateter 

na veia e a observação do aparecimento de sangue. 

Q. 10 

Fixação do 

cateter 

Questão confusa por 

não explicitar o tipo 

de dispositivo 

utilizado 

O questionário deixa claro que o cateter agulhado é o 

dispositivo intravenoso utilizado para o procedimento. 

 

Quadro 02. Questões não modificadas, sugestões dos juízes e justificativa para recusa das 

sugestões realizadas. Natal/RN, 2012.  

 

O quadro 03 apresenta as questões que foram modificadas de acordo com as sugestões 

dos juízes, resultando na edição final do questionário do conhecimento. 

 

Questões 
N° de 

sugestões 
Sugestões dos juízes Justificativas 

Q. 04 Antissepsia 

no procedimento 

de punção venosa 

2 
Existe mais de uma 

alternativa correta 

Modificado assertiva c, sendo 

adicionado o termo “não” à 

expressão “trocando as faces do 

algodão”. 

Q. 06 Angulação 

da agulha na 

punção venosa 

5 

Ângulo para perfurar a 

pele depende da 

profundidade do vaso 

Modificado assertiva correta para 

"de 5 a 30° dependendo da 

profundidade do vaso" em vez de 

" 45° 
(17)

.
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Q. 11 Velocidade 

da administração 

de medicamentos 

2 

A velocidade de 

administração depende 

do tipo de medicamento 

Modificado assertiva correta para 

"no tempo e velocidade indicados 

na prescrição médica" em vez de 

" lentamente" 
(18)

.  

Q. 12 Compressão 

após punção 

venosa 

1 
Existe mais de uma 

assertiva correta 

Adicionado à assertiva correta o 

termo "formação de hematomas” 
(19)

. 

 

Quadro 03. Questões modificadas, sugestões dos juízes e justificativa para aceitação das 

sugestões realizadas. Natal/RN, 2012.   
 

As questões Q.01, Q.07 e Q.09 (K= 1,00 e IVC= 1,00) obtiveram índices Kappa e IVC 

perfeitos e não apresentaram sugestões pelos juízes. Já as questões Q.02, Q. 03, Q. 05, Q.10 

(K= 0,92 e IVC= 0,96) e Q. 08 (K= 0,77 e IVC= 0,88) receberam sugestões dos juízes, no 

entanto não foram modificadas, uma vez que tiveram níveis de validação aceitáveis.  

Apenas as questões Q.04, Q.11 (K= 0,84 e IVC= 0,92), Q.06 (K= 0,66 e IVC= 0,79), e 

Q.12 (K= 0,92 e IVC= 0,96) foram modificadas.  

O quadro 04 apresenta o parecer final dos juízes sobre o instrumento. 

 

Requisitos 

Parecer Final 

Adequado 
Adequado c/ 

alterações 
K IVC 

   n                       % n                     % 

 

  

Utilidade/pertinência 23                    95,8 1                      4,2 0,92 0,96 

Consistência 22                    91,7 2                      8,3 0,84 0,92 

Clareza 21                    87,5 3                    12,5 0,77 0,88 

Objetividade 22                    91,7 2                      8,3 0,84 0,92 

Simplicidade 23                    95,8 1                      4,2 0,92 0,96 

Exequível 23                    95,8 1                      4,2 0,92 0,96 

Atualização 21                    87,5 3                    12,5 0,77 0,88 

Vocabulário 20                    70,8 4                    29,2 0,71 0,83 

Precisão 23                    95,8 1                      4,2 0,92 0,96 

Sequência instrucional dos 

tópicos 23                    95,8 1                      4,2 0,92 0,96 

Quadro 04. Parecer final dos juízes sobre o questionário de conhecimentos sobre punção 

venosa periférica com cateter agulhado de acordo com os requisitos avaliados. Natal/RN, 

2012.  

No parecer final do instrumento realizada pelos juízes, descrito no quadro 04, os 

requisitos utilizados para avaliação do instrumento “utilidade/pertinência”, “simplicidade”, 
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“exequível”, “precisão” e “sequência instrucional dos tópicos” atingiram os escores mais 

altos, obtendo todos K= 0,92 e IVC= 0,96. 

É válido ainda salientar, que na avaliação global, o instrumento obteve Kappa global no 

valor de 0,89 e IVC global de 0,94. 

 

DISCUSSÃO 

A administração de medicamentos por meio de acesso venoso periférico é um 

procedimento invasivo muito realizado em instituições de saúde. Estima-se que mais de 70% 

dos pacientes internados em hospitais sejam submetidos à punção venosa periférica
(20)

. Em 

pesquisa realizada com profissionais de enfermagem, foi verificado que estes desempenham o 

procedimento de punção venosa periférica com percentuais de erros e acertos semelhantes, 

obtendo mediana global de acertos de 78,0%. No entanto, é válido ainda salientar, que embora 

o percentual de acertos seja significante, se faz necessário analisar e intervir nos 22,0% de 

erros
(10)

.  

Desse modo, é importante que o profissional que administra medicamentos esteja 

consciente e seguro de sua ação e possua conhecimentos ou acesso às informações 

necessárias. Dúvidas e dificuldades não esclarecidas, corretamente, levam à incerteza e 

insegurança, e essa situação é fator de risco para a ocorrência de erros no processo de 

administração de medicamentos
(21)

.  

Em pesquisa que objetivava discutir a necessidade da aquisição de conhecimentos e 

habilidades por enfermeiros, o preparo e a administração de medicamentos foram a segunda 

categoria mais requerida por estes profissionais
(22)

.  

 Corroborando com o estudo acima pesquisa realizada com enfermeiros da área 

hospitalar identificou que 96,2% destes profissionais informaram que a relação da teoria com 

a prática no tocante a administração de medicamentos foi insatisfatória, o que segundo o 

estudo evidencia a relação entre a falta de conhecimento e a problemática dos erros na 

administração de medicamentos
(23)

.  

 No questionário sobre conhecimento acerca da punção venosa periférica com cateter 

agulhado a questão 04 versa sobre a antissepsia durante o procedimento de punção venosa e 

foi questionada por juízes da pesquisa ao alegarem que existiam mais de uma alternativa 

correta. 

 Em acordo com o entendimento dos juízes foi verificado, após nova verificação da 

literatura, que não existe um consenso em relação ao modo de se realizar antissepsia, o que 

acarretou realmente a existência de mais uma alternativa correta. Desse modo foi adicionado à 
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alternativa “c” (realizar antissepsia com movimentos circulares, trocando as faces do algodão) 

o termo “não” à expressão “trocando as faces do algodão”, tornando assim esta alternativa 

errada. 

Algumas pesquisas indicam que o processo de antissepsia deve ser realizado com 

movimentos circulares do centro para fora no sitio de punção
(19,24)

.   

 Em estudo que objetivou identificar, junto à equipe de enfermagem, a utilização da 

antissepsia para a administração de medicamentos injetáveis por via endovenosa, somente 

14,3% dos enfermeiros pesquisados realizavam antissepsia prévia à injeção venosa, sendo 

evidenciado assim a não observância a medidas simples e eficazes por parte profissionais de 

saúde, que muitas vezes ignoram a eficiência de uma adequada antissepsia
(25)

.  

 Entretanto, em divergência com o estudo acima uma pesquisa que objetivou avaliar o 

desempenho dos profissionais de enfermagem na execução do procedimento de punção 

venosa periférica em um hospital do Estado de São Paulo, identificou que 100,0% dos 

enfermeiros e 50,0% dos técnicos de enfermagem realizaram antissepsia corretamente, ou 

seja, no sentido do retorno venoso realizando esfregaço contra o sentido dos pelos, com o 

propósito de remover os microrganismos considerando que há presença significativa de 

bactérias no folículo piloso
(18)

.  

 A questão 06 (quadro 03) do instrumento que aborda a angulação da agulha na punção 

venosa também foi questionada pelos juízes e modificada, uma vez que estes alegaram 

depender o ângulo para punção venosa da profundidade do vaso. Assim sendo, o instrumento 

passou a considerar como correto para a realização da punção a inserção do cateter na veia 

com o bisel voltado para cima em ângulo de 5 a 30 graus, dependendo o ângulo da 

profundidade do vaso, deste modo quanto mais superficial a veia, menor o ângulo
(17)

.  

 Já a questão 11 (quadro 03) foi reformulada quanto à velocidade da administração de 

medicamentos, uma vez que continha como alternativa correta à afirmação de que esta 

administração deve ser realizada lentamente, e conforme sugestão dos juízes e baseado na 

literatura 
(18,26)

 foi modificada para “a administração de medicamentos deve ser realizada no 

tempo e velocidade indicados na prescrição médica”. 

 Em relação à questão 12 (quadro 03) que aborda a compressão após a punção venosa, 

os juízes questionaram a existência de mais de uma assertiva correta, assim sendo foi 

adicionado a alternativa correta o termo “e a formação de hematomas”, desse modo a 

assertiva foi reescrita da seguinte forma: após a punção venosa deve-se pressionar o local da 

punção, no intuito de conter possíveis sangramentos e a formação de hematomas
(19)

.  
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Em pesquisa realizada em um hospital universitário foi detectado que o motivo de 

insucesso na punção venosa periférica mais prevalente era a formação de hematomas, uma 

vez que estes se encontravam presentes em cerca de 50,0 % dos participantes da pesquisa, 

neste sentido o estudo ainda afirma que reconhecer os possíveis motivos de insucesso pode 

auxiliar o profissional no manejo preventivo das possíveis causas do insucesso na punção 

venosa
(27)

. 

 

CONCLUSÕES 

Foi identificado que das 12 questões que compunham o questionário de avaliação do 

conhecimento sobre a punção venosa periférica com cateter agulhado, todas obtiveram níveis 

de validade de conteúdo dentro do estabelecido (IVC > 0,75 e Kappa> 0,61). Desse modo, o 

instrumento de avaliação do conhecimento mostrou-se válido, não sendo necessária a retirada 

de nenhuma das questões, fato este que atesta a representatividade e extensão acerca do 

domínio de interesse. 

Do total das 12 questões presentes no questionário, quatro foram modificadas sobretudo 

com relação à clareza, vocabulário e atualização respaldada, principalmente, em artigos e 

dissertações. 

Em relação à avaliação global do instrumento, o questionário obteve IVC de 0,94 e 

Kappade 0,89, demonstrando ótimo nível de concordância e consistência dos juízes em 

relação à permanência dos itens e sua representatividade quanto ao conteúdo. 

Por fim tendo em vista que a punção venosa periférica é um dos procedimentos 

invasivos mais realizados em instituições de saúde a utilização do instrumento proposto irá 

contribuir na avaliação do conhecimento durante o seu processo de ensino-aprendizagem. 
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RESUMO 

Objetivo: validar um instrumento para avaliação da técnica de punção venosa periférica com 

cateter agulhado. Método: estudo descritivo, transversal com abordagem quantitativa, 

desenvolvido com 24 enfermeiros juízes, docentes da disciplina de semiologia e/ou 

semiotécnica, com no mínimo 1 ano de experiência nas disciplinas, em três etapas: elaboração 

da lista de verificação; submissão aos juízes para avaliação; e validação de conteúdo através 

da aplicação do Índice Kappa, aceitando-se o valor > 0,61, e IVC > 0,75. Resultados: apenas 

dois, dos 26 itens do instrumento não obtiveram índice Kappa e IVC dentro dos parâmetros 

estabelecidos. Destes 26 itens, sete apresentaram índice de concordância perfeito, dez ótimo e 

sete bom. Conclusão: Não foi necessário retirar nenhuma questão do instrumento, o que 

expressa que elas apresentam representatividade e extensão acerca do domínio de interesse.  

Palavras-chave: Enfermagem. Cateterismo periférico. Estudos de validação 

 

ABSTRACT 
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Objective: To validate an instrument to evaluate the technique of venipuncture catheter 

needle punched. Method: descriptive transversal study with a quantitative approach, 

developed with 24 nurses judges, teachers of the discipline of semiotics and / or semiotics, 

with at least 1 year of experience in the disciplines in three stages: preparation of the 

checklist; submission to judges to evaluation, and content validation by applying the Kappa 

index, accepting the value> 0.61, and CVI> 0.75. Results: Only two of the 26 items of the 

instrument did not obtain Kappa index and IVC within established parameters. Of these 26 

items, seven showed concordance index perfect ten and seven great good. Conclusion: There 

was no need to remove any question of the instrument, which expresses that they have 

representation and extension on the domain of interest. 

Keywords: Nursing. Peripheral catheterization. Validation studies 

 

RESUMEN 

Objetivo: Validar un instrumento para evaluar la técnica de la aguja de punción del catéter 

perforado. Método: Estudio descriptivo transversal, con abordaje cuantitativo, desarrollado 

con 24 enfermeros jueces, maestros de la disciplina de la semiótica y / o semiótica, con al 

menos 1 año de experiencia en las disciplinas en tres etapas: preparación de la lista de 

verificación, la presentación a los jueces a evaluación y validación de contenido mediante la 

aplicación del índice de Kappa, aceptando el valor> 0,61 y CVI> 0,75. Resultados: Sólo dos 

de los 26 ítems del instrumento no obtuvo índice Kappa y IVC dentro de los parámetros 

establecidos. De éstos, siete ítems mostraron concordancia índice perfecta diez y siete gran 

bien. Conclusión: No hubo necesidad de retirar cualquier pregunta del instrumento, el cual 

expresa que tienen la representación y la extensión del dominio de interés. 

Palabras clave: Enfermería. Cateterización periférica. Los estudios de validación 

 

INTRODUÇÃO 

No contexto do tratamento de pacientes em terapia medicamentosa reconhece-se que o 

acesso vascular periférico, para infusão intravenosa, é uma das modalidades de tratamento 

mais utilizadas na assistência à saúde da maioria dos pacientes hospitalizados, chegando a 

representar um recurso vital para alguns
(1)

. 

A implementação da terapia intravenosa é uma ação rotineira de uma instituição de 

saúde, e quando bem executada é relacionada à melhora clínica do cliente
(2)

.  Entretanto, 

muitos fatores de risco que podem ocasionar complicações se encontram presentes neste 

procedimento, dentre todos é possível destacar: os fatores relacionados à trombogenicidade do 
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material do cateter, o tempo prolongado de inserção, localização do acesso, falha na assepsia 

do local de inserção, ausência da higienização das mãos dos profissionais, além dos fatores 

presentes nos clientes
(3)

. 

 Assim, a execução deste procedimento requer capacitação científica dos profissionais, 

em virtude do alto nível de complexidade técnica, que exige conhecimento, competência, bem 

como habilidade psicomotora
(2-3)

. Quando os profissionais não são capacitados 

adequadamente falhas podem ocorrer nesse processo, fato que pode gerar diversos agravos 

relacionados às condições de recuperação do cliente
(2)

.  

Um estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária identificou que infecções de 

corrente sanguínea estão entre as mais comuns relacionadas à assistência à saúde, e que cerca 

de 60% das bacteremias estão relacionadas a algum dispositivo intravascular
(4)

.  

Nesse sentido, a assistência prestada ao paciente é de suma importância para redução 

deste índice, não dependendo somente dos conhecimentos, situações e práticas, mas também 

da avaliação da aprendizagem. Consequentemente, para cada intervenção importante realizada 

deve-se utilizar a melhor forma de averiguar e medir a evolução de quem está sendo avaliado, 

aferir seu desempenho e indicar os reajustes necessários
(4-5)

.  

Para tanto, percebe-se a necessidade de construir instrumentos de avaliação que 

possam gerar boas medidas. Assim, a elaboração de uma lista de verificação exige a 

observância de cuidados sem os quais não se poderá ter segurança quanto aos seus resultados, 

sendo fundamental a averiguação da qualidade do instrumento
(6)

.  

Testes de validade demonstram a qualidade do instrumento. A validade é um critério 

de significância de um instrumento, a qual apresenta diversos métodos para coletar 

evidências. A validade de conteúdo, um dos tipos de validação, consiste no grau em que a 

cada item da medida representa o conceito que se pretende medir de um determinado objeto e 

se não contém elementos que podem ser atribuídos a outros
(6)

.  

 Considerando a importância da punção venosa periférica e da necessidade de se 

avaliar a execução deste procedimento no sentido de melhorar a qualidade da assistência 

surgiu a seguinte questão de pesquisa: a técnica de punção venosa periférica com cateter 

agulhado pode ser verificada por meio de um instrumento que permita identificar o 

desempenho técnico e os problemas a serem superados? 

Assim, o objetivo do estudo foi construir e validar um instrumento para avaliação da 

técnica de punção venosa periférica com cateter agulhado.  
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METÓDO 

 Trata-se de um estudo transversal, descritivo com abordagem quantitativa de 

tratamento e análise de dados, tendo como propósito a construção e validação de uma lista de 

verificação utilizada na coleta de dados da dissertação de mestrado intitulada “Validação de 

conteúdo de instrumentos acerca do conhecimento e habilidade sobre punção venosa 

periférica com cateter agulhado”.  

O estudo encontra-se de acordo com os princípios éticos de pesquisa envolvendo 

seres humanos contidos na Resolução 466/12, tendo obtido aprovação do Cômite de Ética 

em Pesquisa/HUOL (CAAE nº 0002.0.294.000-10), e foi desenvolvido em três etapas. 

A primeira etapa consistiu na construção do instrumento que visa avaliar a técnica de 

punção venosa periférica com cateter agulhado, a partir de revisão de literatura das diretrizes 

recomendadas em artigos científicos, manuais e dissertações. Trata-se de uma lista de 

verificação composta por 26 itens, que contemplam os passos da técnica. 

Na segunda etapa foi realizada a identificação, seleção e convite dos juízes da pesquisa 

a partir do contato com as coordenações dos cursos de graduação em enfermagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte/UFRN e Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte/UERN, a fim de se solicitar os contatos (e-mail e telefone) de todo corpo 

docente da disciplina de semiologia e/ou semiotécnica para envio de uma carta convite, 

através de correio eletrônico, contendo os objetivos do estudo e a justificativa do processo de 

validação.  

A amostra foi selecionada por intencionalidade seguindo os seguintes critérios de 

inclusão: serem docentes da disciplina de semiologia e/ou semiotécnica, com no mínimo 1 

ano de experiência na disciplina, sendo da UFRN e UERN. Dessa forma, 34 docentes foram 

convidados, dos quais 24 se disponibilizaram a participar da pesquisa. Assim, a lista de 

verificação, o roteiro do processo de validação e o termo de consentimento livre e esclarecido 

foram entregues pessoalmente a cada docente no período de junho a setembro de 2012.  

Os juízes da pesquisa avaliaram cada uma dos 26 itens classificando cada item em 

“adequado”, “adequado com alterações” e “inadequado”. Nesses dois últimos casos, os juízes, 

através de códigos numéricos de 1 a 10, explicaram os motivos de alteração ou inadequação 

de acordo com os seguintes requisitos: utilidade/pertinência (1), consistência (2), clareza (3), 

objetividade (4), simplicidade (5), exequível (6), atualização (7), vocabulário (8), precisão (9), 

sequência instrucional de tópicos (10). Um espaço para sugestões estava disponível em cada 

passo a fim de que os itens pudessem ser refeitos ou melhorados. A avaliação geral da lista de 

verificação também foi realizada com relação aos requisitos citados anteriormente. 
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Após a avaliação, foi realizada a terceira etapa do estudo que consistiu na validação de 

conteúdo com aplicação do Índice Kappa (K) para verificação do nível de concordância e 

consistência dos juízes em relação à permanência ou não dos itens do instrumento. Tal índice 

é um indicador de concordância ajustado que varia de "menos 1" a "mais 1", quanto mais 

próximo de 1 melhor o nível de concordância entre os observadores
(7)

. Como critério de 

aceitação, foi estabelecida uma concordância superior a 0,61 entre os juízes, sendo 

considerado um nível bom. 

Foi utilizado também o Índice de Validade de Conteúdo (IVC), o qual afere a 

concordância dos juízes quanto à representatividade dos itens em relação ao conteúdo em 

estudo, sendo calculado dividindo-se o número de juízes que avaliaram o item adequado pelo 

total de juízes (avaliação por item), resultando na proporção de juízes que julgaram o item 

válido
(8)

. Para calcular o IVC geral do instrumento, foi realizada a soma de todos os IVC 

calculados separadamente, dividindo-se pelo número de itens dos instrumentos
(9)

. Como 

aceitável, considerou-se índice mínimo de 0,75 tanto para avaliação de cada item como para 

avaliação geral do instrumento. 

Os dados coletados foram organizados em planilha eletrônica e exportados para um 

software estatístico.  Após codificações e tabulação, os dados foram analisados por meio de 

estatística descritiva. Posteriormente a análise, o instrumento foi reformulado de acordo com 

as orientações e sugestões dos juízes. 

 

RESULTADOS 

Dos 24 docentes que avaliaram o instrumento, 83,3% eram pertencentes do sexo 

feminino, com média de idade de 36,6 (± 9,3) anos. Quanto à titulação, a maior parte tinha 

mestrado acadêmico (70,8%) e atuavam exclusivamente na docência (75,0%). O tempo de 

experiência na docência variou entre 1 a 34 anos, com média de 7,9 (± 8,0) anos e nas 

disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica variou entre 1 e 32 anos, com média de 5,5 (± 6,7 

anos).  

Do total de 26 itens da lista de verificação, sete apresentaram índice de concordância 

perfeito (IVC=1,00; K= 1,00). São eles: higieniza as mãos (1.2 e 2.7); aspira o medicamento 

(2.3); insere o cateter na veia (2.15); organiza o ambiente (3.1); higienização das mãos (3.2) e 

registra o procedimento no prontuário (3.3).  

Observou-se ainda que 10 itens apresentaram índice de concordância ótimo e sete 

obtiveram índice considerado bom. Quanto ao IVC, 24 itens apresentaram níveis de 

concordância acima de 0,75 (Quadro 1). 
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Durante o julgamento da lista de verificação acerca da técnica de punção venosa 

periférica com cateter agulhado, nenhuma questão foi retirada, no entanto dois itens não 

obtiveram nível de concordância dentro do nível estabelecido (IVC > a 0,75 E K > 0,61), são 

eles: ângulo da agulha (2.13) e posição do bisel (2.14), com K=0,57/IVC= 0,71 e 

K=0,54/IVC= 0,67, respectivamente. Tais questões não foram retiradas do estudo, em virtude 

de serem passos primordiais para o desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica, 

como também devido às sugestões dos juízes estarem em sua totalidade relacionadas ao 

melhoramento da clareza, vocabulário e consistência dos itens, e não em relação à retirada 

destes.  

  

Etapas 

Julgamento 

Adequado 
Adequado c/ 

alterações 
K IVC 

    n               % n                 % 

 

  

1. OBSERVAÇÕES INICIAIS 

    

  

1.1 Verifica dados no prontuário do usuário 

 

23           95,8 1                 4,2 0,92 0,96 

1.2 Higieniza as mãos 

 

24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

1.3 Seleciona o material e os instrumentos 

necessários 

 

19           79,2 5               20,8 

 

0,66 

 

0,79 

1.4 Identifica-se para o paciente e explica o 

procedimento a ser realizado 

 

23           95,8 1                 4,2 

 

0,92 

 

0,96 

2. PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO 

VENOSA COM CATETER AGULHADO     
  

2.1 Desinfeta o frasco/ampola 

 

21           87,5 3               12,5 0,77 0,88 

2.2 Conecta a seringa e agulha 

 

23           95,8 1                 4,2 0,92 0,96 

2.3 Aspira o medicamento 

 

24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

2.4 Conecta a seringa ao dispositivo 

intravenoso 

 

23           95,8 1                 4,2 

 

0,92 

 

0,96 

2.5 Preenche a luz do cateter 

 

20           83,3 4               16,7 0,71 0,83 

2.6 Identifica a seringa 

 

23           95,8 1                 4,2 0,92 0,96 

2.7 Higieniza as mãos 

 

24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

2.8 Usa de luvas  

 

20           83,3 4               16,7 0,71 0,83 

2.9 Faz o garroteamento 

 

21           87,5 3               12,5 0,77 0,88 

2.10 Seleciona a veia para punção 

 

23           95,8 1                 4,2 0,92 0,96 

2.11 Realiza antissepsia do local escolhido 

 

23           95,8 1                 4,2 0,92 0,96 

2.12 Realiza distenção da pele 

 

21           87,5 3               12,5 0,77 0,88 

2.13 Ângulo da agulha  

 

17           70,8 7               29,2 0,57 0,71 

2.14 Posição do bisel 

 

16           66,7 8               33,3 0,54 0,67 

2.15 Insere o cateter na veia 

 

24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

2.16 Retira o garrote 

 

23           95,8 1                 4,2 0,92 0,96 

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso 

 

22           91,7 2                 8,3 0,84 0,92 

2.18 Administra o medicamento 

 

22           91,7 2                 8,3 0,84 0,92 



72 

 

2.19 Retira a seringa 

 

19           79,2 5               20,8 0,66 0,79 

3. OBSERVAÇÕES FINAIS 

   
 

  

3.1 Organiza o ambiente 

 

24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

3.2 Higienização das mãos 

 

24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

3.3 Registra o procedimento no prontuário   24          100,0 1                 0,0 1,00 1,00 

Quadro 01. Julgamento entre os juízes dos itens da lista de verificação referente à técnica de 

punção venosa periférica com cateter agulhado. Natal/RN, 2012 

 

  O quadro 02 apresenta as sugestões feitas pelos juízes aos itens da lista de verificação 

e a aceitação dessas sugestões por parte dos pesquisadores. 

 

Itens Sugestões dos juízes 
Aceitação dos 

pesquisadores 

1.3 Seleciona material 

e instrumentos 

necessários. 

"Material e medicamentos" (1) Não 

"Reune o material necessário" (1) Sim 

"Seleciona o material e medicamentos 

necessários" (1) 
Não 

Suprimir o termo "instrumentos" (1) Sim 

2.1. Desinfeta o 

frasco/ampola. 

“Realiza desinfecção do frasco/ampola” (1) Não 

Acrescentar “com álcool a 70%” (1) Não 

2.2 Conecta a seringa e 

agulha. 
Acrescentar “sem contaminar” (1) Não 

2.4 Conecta a seringa 

ao dispositivo 

intravenoso. 

Trocar por "Retira a agulha e conecta a 

seringa ao dispositivo intravenoso" (1) 
Sim 

2.5 Preenche a luz do 

cateter. 

Poderia ter sido dito que pode preencher 

com medicação ou sangue (1) 
Não 

Identificar a substância que deve ser 

colocada para preencher o dispositivo (1) 
Não 

Preenche a luz do cateter com a solução (1) Não 

2.6 Identifica a seringa Deve ser depois do item “2.3” (1) Não 

2.8 Usa de luvas 

Trocar por “Calça as luvas” (1) Não 

Trocar por “Usa luvas de procedimento” (1) Sim 

Identificar qual o tipo de luvas (1) Sim 

2.9 Faz o 

garroteamento 

Trocar por “Coloca o garrote” (1) Não 

Adicionar "No local selecionado para 

punção"(1) 
Não 

2.11 Realiza 

antissepsia 
Acrescentar "com álcool a 70%" (1) Não 

2.12 Distende a pele 

Acrescentar “fixando o vaso” (1) Sim 

“Distende a pele para facilitar a punção” (1) Não 

Trocar por “Realiza fixação do vaso” (1) Não 

2.13 Ângulo da agulha 

Explicitar o ângulo (3) Sim 

Trocar por “Punciona mantendo o ângulo da 

agulha e a posição do bisel corretos” (1) 
Não 
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Trocar por “Ângular a agulha” (1) Não 

2.14 Posição do bisel 
Explicitar a posição (5) Sim 

Trocar por “Posiciona o bisel” (1) Sim 

2.16 Retira o garrote 
Acrescentar "Ao evidenciar retorno 

sanguíneo" (1) 
Sim 

2.17 Fixa o dispositivo Explicitar material utilizado (2) Não 

2.18 Administra o 

medicamento 

Acrescentar “Lentamente” (1) Não 

Explicitar velocidade (1) Sim 

2.19 Retira a seringa 

Trocar por “Retira o dispositivo 

intravenoso” (5) 

Acrescentar “comprimir com gaze seca” (1)                                                                     

Sim 

Não 

Quadro 02. Itens da lista de verificação, sugestões dos juízes e aceitação das sugestões pelos 

pesquisadores. Natal/RN, 2012. 

 

No parecer final dos juízes acerca da lista de verificação, baseado nos 10 requisitos de 

avaliação, todos os requisitos obtiveram índices Kappa e IVC adequados, como mostra o 

Quadro 3. Desses, utilidade/pertinência, objetividade, simplicidade e exequível receberam 

escore máximo de concordância. Em contrapartida, o item vocabulário merece atenção 

especial, devendo ser incorporadas as sugestões e observações dos juízes antes da versão final 

do instrumento. 

 

Requisitos 

  Parecer Final 

 Adequado 
Adequado c/ 

alterações 
K IVC 

  

  
 

N                       % N                      % 

 

  

Utilidade/pertinência 24                    100,0 0                       0,0 1,00 1,00 

Consistência 22                      91,7 2                       8,3 0,84 0,92 

Clareza 

 

22                      91,7 2                       8,3 0,84 0,92 

Objetividade 24                    100,0 0                       0,0 1,00 1,00 

Simplicidade 24                    100,0 0                       0,0 1,00 1,00 

Exequível 

 

24                    100,0 0                       0,0 1,00 1,00 

Atualização 23                      95,8 1                       4,2 0,92 0,96 

Vocabulário 19                      79,2 5                     20,8 0,66 0,79 

Precisão 

 

22                      91,7 2                       8,3 0,84 0,92 

Sequência instrucional dos 

tópicos 23                      95,8 1                       4,2 0,92 0,96 

Quadro 03. Parecer final dos juízes sobre a lista de verificação da técnica de punção venosa 

periférica com cateter agulhado de acordo com os requisitos avaliados. Natal/RN, 2012. 

 

Na avaliação global, a lista de verificação da técnica de punção venosa periférica com 

cateter agulhado obteve IVC de 0,91 e Kappa de 0,85, o que demonstra a alta confiabilidade e 
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fidedignidade do instrumento para a avaliação da técnica de punção venosa periférica com 

cateter agulhado. 

 

DISCUSSÃO 

Quanto às sugestões dos juízes com relação à lista de verificação, todas foram 

analisadas e o instrumento modificado com fundamentação nas diretrizes de manuais, 

dissertações e artigos. 

No sentido de tornar o instrumento mais conciso e de fácil compreensão, foi realizada 

uma modificação no item 1.3, “Seleciona material e instrumentos necessários”, sendo este 

alterado para “Reúne o material necessário”, conforme sugestões dos juízes, o termo 

“materiais” engloba também a palavra “instrumentos”, tornando assim desnecessária a 

utilização dos dois termos na descrição do item. 

A literatura sugere preparar o material antes de realizar o procedimento, isso o torna 

mais seguro, rápido, sem oferecer riscos à manutenção da técnica correta ao cliente e ao 

profissional
(2)

.  

De acordo com pesquisa que avaliou a técnica da punção venosa desenvolvida pelos 

profissionais de enfermagem, foi observado que durante o preparo do material básico para a 

punção em 80% destas, houve preparação do material antes do procedimento e em apenas 

20%, o material não foi previamente preparado. Sendo também observado que, na maioria das 

vezes, a bandeja não era utilizada por não existir no setor, fato que dificulta o transporte do 

material pelo profissional
(10)

.  

 No item 2.1, “Desinfeta o frasco/ampola” e 2.11 “Realiza antissepsia do local 

escolhido, não foi aceita a sugestão dos juízes de acrescentar “com álcool a 70%”, como 

também no item 2.2 “Conecta a seringa e agulha”, não foi aceita a sugestão de adicionar “sem 

contaminar”, em virtude de já existir essa descrição no quadro que explicita os critérios 

adotados como adequados para avaliação da técnica de punção venosa periférica com cateter 

agulhado. Como também, no intuito de tornar a descrição do item na lista de verificação 

menos extensa, e assim mais objetiva. 

 Em estudo realizado com acadêmicos de enfermagem, 100% destes escolheram o 

álcool a 70% para realizar a antissepsia do local a ser realizada a punção, tendo ainda 70,0% 

seguido a técnica quanto ao sentido do retorno venoso
(2)

.  

 De acordo com a literatura, o movimento de fricção durante a antissepsia quando 

realizado no sentido do retorno venoso, ou seja, contra o sentido dos pelos, favorece a 
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remoção de microorganismos, considerando que há presença significativa de bactérias no 

folículo piloso
(11)

.  

 Já no item 2.4, “Conecta a seringa ao dispositivo intravenoso”, foi aceita a sugestão de 

trocar essa descrição por "Retira a agulha e conecta a seringa ao dispositivo intravenoso", uma 

vez que torna o item mais claro, fato este que melhorará a aplicabilidade do instrumento.  

 Na etapa 2.5, “Preenche a luz do cateter” foi realizada sugestão de identificar a 

substância que deve ser colocada para preencher o dispositivo, no entanto visando deixar a 

lista de verificação mais objetiva essa identificação foi realizada no quadro em que constam 

os critérios adotados como adequados para avaliação da técnica. 

 No tocante a identificação da seringa item 2.6, foi sugerido uma readequação do seu 

posicionamento ficando este logo após o item 2.3 “Aspira o medicamento”, no entanto tal 

readequação não pôde ser acatada, uma vez que os itens 2.4 “Conecta a seringa ao dispositivo 

intravenoso” e 2.5 “Preenche a luz do cateter”, posteriores ao item 2.3 ainda fazem referência 

a preparação do medicamento e do dispositivo intravenoso, não devendo assim ser 

estacionada essa preparação para realizar a identificação da seringa. Pois, sendo a ordem dos 

itens realocada, conforme sugestão dos juízes seria necessário parar o processo de preparação 

do medicamento e do dispositivo intravenoso para realizar a identificação da seringa. 

 Foi realizada também alteração no item 2.8 “Usa de luvas”, uma vez que após 

sugestão dos juízes a descrição do item foi alterada para “Usa luvas de procedimento”. 

Uma das barreiras para controle de disseminação de microrganismos no ambiente 

hospitalar são as luvas, indicadas para proteger de contaminação tanto o paciente como o 

profissional
(12)

.   

 Em estudo que objetivou descrever a prática do acadêmico de enfermagem, quanto à 

realização do procedimento de punção venosa periférica, foi identificado que cerca de 80% 

dos acadêmicos calçaram as luvas no momento da punção
(2)

.  

 No tocante ao item 2.9 “Faz o garroteamento” foi sugerida a descrição do local em que 

este deve ser realizado, desse modo o item foi reescrito para “Faz o garroteamento de 5 a 15 

cm de distância do local a ser puncionado”. 

 O garroteamento representa um recurso que promove um aumento do fluxo sanguíneo 

e que exige atenção em relação ao tempo excessivo de permanência
(13)

.  

 Para o item 2.12 “Realiza distensão da pele”, foi aceita uma sugestão dos juízes que 

solicitava a adição do termo “fixando o vaso”. Na distensão da pele é recomendado que o 

profissional  tracione a pele distal ao local da punção venosa com a mão não dominante, 
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visando evitar o deslocamento da veia durante o procedimento, como também diminuir o 

trauma durante a punção
(13-14)

.  

 As etapas 2.13 “Ângulo da agulha” e 2.14 “Posição do bisel” atingiram os menores 

índices do instrumento, com K= 0,57/IVC = 0,71 e K=0,54/IVC = 0,67, respectivamente. Tais 

etapas obtiveram valores menores que os considerados como aceitáveis neste estudo K> 0,61 

e IVC > 0,75. Entretanto, como já explicitado nos resultados, permaneceram na pesquisa 

devido sua extrema importância no desempenho correto da técnica de punção venosa 

periférica, como também devido a natureza das sugestões dos juízes.  

 Nestas etapas foram ainda aceitas sugestões dos juízes que visavam melhorar a 

clareza, vocabulário e consistência dos itens. São elas: explicitar o ângulo no item 2.13 e 

explicitar a posição do bisel no 2.14. 

 Tendo em vista as diferentes visões encontradas na literatura no tocante ao ângulo da 

agulha no procedimento de punção venosa periférica, optou-se por adotar neste estudo a 

angulação de 5 a 30°, com posicionamento do bisel para cima, sendo a superficialidade da 

veia inversamente proporcional ao ângulo de inserção. 

 Em relação ao item 2.16 “Retira o garrote”, foi adicionada após sugestões dos juízes a 

expressão “ao evidenciar retorno sanguíneo”, no intuito de melhorá-lo no tocante a clareza, 

como também facilitar o uso do instrumento. 

 A retirada do garroteamento é recomendada somente após ser evidenciado o retorno 

sanguíneo, devido esse retorno certificar o profissional que o dispositivo está no interior da 

veia, é válido ainda salientar que a permanência do garrote após a punção pode ocasionar a 

perda do acesso venoso
(13)

.  

 Em pesquisa realizada com graduandos de enfermagem identificou-se que 40% dos 

pesquisados não soltou o torniquete após inserção do cateter, 10% não soltaram porque não 

haviam utilizado o torniquete, 10% soltaram após fixar o dispositivo e os outros 40% não 

soltaram o torniquete em nenhum momento
(2)

.  

 Foi ainda modificado o passo 2.18 “Administra o medicamento”, para “Administra 

medicamento, conforme prescrição médica”, sendo ainda nessa mesma etapa rejeitada a 

sugestão de um juiz de acrescentar o termo “lentamente” ao referido item, uma vez que a 

velocidade da administração do medicamento depende das características do medicamento, 

como também das condições do paciente
(13)

.  

 Quanto ao item 2.19 “Retirada da seringa”, cinco juízes chamaram atenção ao ocorrido 

na descrição da referida etapa, uma vez o correto na descrição do item é “Retirada do 

dispositivo intravenoso”. 
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 Por fim, foi também sugerido pelos juízes e acatado pelos pesquisadores a inserção de 

mais um item no instrumento em questão, sendo este descrito como “Pressiona o local da 

punção com algodão seco”. A compressão após punção venosa é importante, em virtude de 

evitar possíveis sangramentos e a formação de hematomas
(15)

. 

 

CONCLUSÃO 

 A lista de verificação acerca da técnica de punção venosa periférica com cateter 

agulhado mostrou-se válida. Do total de 26 itens do instrumento, apenas dois não obtiveram 

nível de concordância dentro do nível estabelecido (IVC > a 0,75 E K > 0,61) e foram 

modificados segundo sugestões dos juízes. 

 Foram realizadas alterações em nove itens do instrumento, principalmente no que diz 

respeito à consistência, clareza, vocabulário e precisão; na avaliação global, obteve IVC de 

0,91 e Kappa de 0,85, valor bem superior do considerado aceitável. 

 A punção venosa periférica com cateter agulhado é um dos procedimentos mais 

realizados na rotina dos serviços de saúde, sendo por isso indispensável que os profissionais 

responsáveis pela sua execução sejam treinados e preparados para um desempenho adequado 

desta técnica, no sentido de eliminar possíveis riscos à saúde de seus clientes. 

 Neste sentido, é esperado que o instrumento validado seja disponibilizado e divulgado 

para utilização em instituições de ensino, como também instituições de saúde, no intuito de 

possibilitar uma melhor qualificação a estudantes e profissionais dessa área. 
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6 CONCLUSÃO GERAL 

 

Foram identificados como passos descritos na literatura científica para a técnica de punção 

venosa periférica: a explicação do procedimento ao paciente deixá-lo confortável, lavagem das 

mãos, seleção do material, seleção da veia, antissepsia, punção após secagem do álcool, aplicação 

do torniquete, manutenção do torniquete, ângulo da agulha, posição do bisel, inserção do cateter, 

observação do refluxo sanguíneo, retirada do torniquete, administrar medicamento, retirada 

asséptica do cateter intravenoso, contenção de sangramentos, descarte de material perfuro 

cortante, observação das queixas e reações do paciente e registro dos procedimentos. 

A validação de conteúdo dos instrumentos que visam avaliar a habilidade e o 

conhecimento acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado foi realizada por 24 

juízes. Do total, a maioria era do sexo feminino, com média de idade de 36,6 anos, possuíam 

mestrado acadêmico como maior titulação e 75,0% atuavam exclusivamente na docência. O 

tempo de experiência na docência variou entre 1 a 34 anos, com média de 7,9 (± 8,0) anos e 

nas disciplinas de semiologia e/ou semiotécnica variou entre 1 e 32 anos, com média de 5,5 (± 

6,7 anos). 

No processo de julgamento do questionário do conhecimento acerca da punção venosa 

periférica com cateter agulhado todas as questões obtiveram nível de concordância dentro do 

nível estabelecido (IVC > a 0,75 e K > 0,61).  

Já durante o julgamento da lista de verificação, nenhuma questão foi retirada, no entanto 

dois itens não obtiveram nível de concordância dentro do nível estabelecido (IVC > a 0,75 E 

K > 0,61), são eles: ângulo da agulha (2.13) e posição do bisel (2.14), com K=0,57/IVC= 0,71 

e K=0,54/IVC= 0,67, respectivamente. Tais questões não foram retiradas do estudo, em 

virtude de serem passos primordiais para o desenvolvimento da técnica de punção venosa 

periférica, como também devido às sugestões dos juízes estarem em sua totalidade 

relacionadas ao melhoramento da clareza, vocabulário e consistência dos itens, e não em 

relação à retirada destes.  

 Do total de 26 itens da lista de verificação, sete apresentaram índice de concordância 

perfeito (IVC=1,00; K= 1,00), 10 obtiveram índice de concordância ótimo e sete obtiveram 

índice considerado bom. Na avaliação global, o instrumento obteve IVC de 0,91 e Kappa de 

0,85. 

No questionário do conhecimento, dentre as doze questões que o compunha, 11 

apresentaram um índice de concordância ótimo e 01 item obteve índice considerado bom. 
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Quanto ao IVC, todas as questões tiveram níveis de concordância acima de 0,75. Na avaliação 

global, obteve IVC de 0,94 e Kappa de 0,89. 

Em ambos os instrumentos, alguns itens e questões foram considerados adequados, mas 

necessitavam de alterações, sendo assim as sugestões dos juízes foram acatadas, em sua 

maioria, buscando o aumento da clareza, atualização e melhoramento do vocabulário dos itens 

e questões, facilitando a leitura, o entendimento e aplicabilidade dos instrumentos.  

Após a validação e inclusão das sugestões e recomendações dos juízes, construiu-se 

uma nova proposta de instrumento para avaliação da habilidade e do conhecimento acerca da 

punção venosa periférica com cateter agulhado. Na reformulação dos instrumentos, todos os 

26 itens e as 12 questões que faziam parte do roteiro de observação estruturado e do 

questionário do conhecimento foram mantidos. 

Assim, os instrumentos apresentam-se válidos quanto ao seu conteúdo, compreensíveis 

e coerentes com os atributos que pretende medir. Espera-se que ambos os instrumentos sejam 

disponibilizados, divulgados e utilizados por instituições formadoras e de saúde no intuito de 

aprimorar o desempenho e a capacidade técnica dos seus alunos e profissionais. 

É válido ainda salientar, que foram identificadas algumas limitações, como a técnica de 

seleção dos juízes realizada por meio do contato com as coordenações dos cursos de 

universidades do Rio Grande do Norte, fato que restringiu a distribuição geográfica dos 

juízes. Como alternativa, a seleção dos juízes poderia ocorrer via plataforma Lattes do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Outra limitação diz 

respeito à disponibilização dos instrumentos no formato impresso para o julgamento dos itens, 

uma vez que o uso de ferramentas on-line para a coleta de dados poderia ter reduzido o tempo 

de coleta, como também o custo operacional. 

Por fim, é preciso destacar que o processo de validação dos referidos instrumentos não 

se encontra encerrado, uma vez que ainda necessária uma nova submissão dos instrumentos 

modificados aos juízes para reteste, como também sua aplicação a graduandos e profissionais 

da saúde, no intuito de verificar sua fidedignidade. 
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APÊNDICE A – Carta de convite aos juízes 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

CARTA CONVITE AOS JUÍZES DA PESQUISA 

 

Aos avaliadores, 

Vimos por meio desta respeitosamente convidá-lo a compor o Corpo de Juízes 

destinado a avaliar os instrumentos (questionários e listas de verificação) para verificar os 

conhecimentos e habilidades técnicas referentes aos procedimentos básicos de Semiologia e 

Semiotécnica dos alunos de graduação em enfermagem da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). Desta forma, solicitamos sua colaboração na leitura e apreciação 

dos instrumentos, assim como comentários e sugestões acerca da manutenção ou exclusão dos 

itens e inclusão de novos, caso julgue necessário. 

A avaliação deste material compõe a primeira etapa do projeto de pesquisa a nível de 

mestrado intitulado: “Análise dos conhecimentos e habilidades em Semiologia e Semiotécnica 

da Enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”. O projeto obteve parecer favorável 

do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (protocolo 

CEP/HUOL: 385/2009) e está sendo desenvolvido pelas mestrandas Aminna Kelly Almeida 

de Oliveira, Gabriela de Sousa Martins Melo, Lívia Sêmele Câmara Balduíno, Manuela Pinto 

Tibúrcio e Rosana Kelly de Silva Medeiros, sob a orientação do Prof. Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres.  

Caso nos honre com a sua participação para compor o quadro de juízes, o material será 

disponibilizado através de correspondência eletrônica e deverá ser avaliado em 15 dias a 

contar da data de recebimento dos instrumentos. Gostaríamos de ressaltar que os instrumentos 

deverão ser mantidos em completo sigilo, pois posteriormente serão aplicados aos alunos de 

graduação em enfermagem da UFRN, o que constitui a segunda etapa da pesquisa. 

Na certeza de contarmos com a compreensão e empenho dos docentes, agradecemos 

antecipadamente. 

 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres. 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

EU, __________________________________________________________, RG 

___________________________, declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido(a) 

por Aminna Kelly Almeida de Oliveira, Gabriela de Sousa Martins Melo, Lívia Sêmele 

Câmara Balduíno, Manuela Pinto Tibúrcio e Rosana Kelly de Silva Medeiros, mestrandas do 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, consinto em participar como juiz avaliador na pesquisa intitulada “Análise dos 

conhecimentos e habilidades em Semiologia e Semiotécnica da Enfermagem: proposta de 

ação acadêmica associada”, sob  coordenação do professor orientador Dr. Gilson de 

Vasconcelos Torres, que tem como objetivo geral analisar os conhecimentos e habilidades dos 

alunos de graduação em enfermagem da UFRN sobre os procedimentos básicos de 

Semiologia e Semiotécnica (lavagem das mãos, mensuração da pressão arterial, sondagem 

vesical de demora, sondagem nasogástrica e punção venosa periférica com cateter agulhado). 

Estou ciente que tenho a liberdade para participar e para retirar o consentimento em 

qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo de caráter econômico, social, psicológico ou 

moral, sendo garantido o anonimato e o sigilo dos dados referentes à minha identificação. Sei 

também que terei acesso aos resultados desta pesquisa, se assim desejar, após sua publicação 

e que a equipe da pesquisa se responsabilizará por possíveis custos, bem como indenizações 

de danos decorrentes da minha participação na pesquisa, desde que fique comprovado 

legalmente sua necessidade. 

 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante 

 

COMPROMISSO DO PESQUISADOR: Eu, Gilson de Vasconcelos Torres, brasileiro, 

CPF: 513267284-15, residente a Rua Massaranduba, 292, Nova Parnamirim, Natal/RN, 

CEP:59086-260, Tel: (84) 32084308 / 99873769, Email: gilsonvtorres@hotmail.com, discuti 

as questões acima apresentadas ao participante no estudo. 

 

 Natal, _____ de ____________de 2012. 

  

 

 

Prof. Dr. Gilson de Vasconcelos Torres 

Pesquisador responsável 
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APÊNDICE C – Instrumento de coleta de dados submetido aos juízes da pesquisa (lista de verificação) 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – CURSO DE MESTRADO 

 
INSTRUÇÕES PARA O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DOS INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 
Prezado (a) Juiz (a), 

Leia atentamente as instruções a seguir para o preenchimento dos instrumentos do presente estudo intitulado “Análise dos conhecimentos e 
habilidade em semiologia e semiotécnica da enfermagem: proposta de ação acadêmica associada”. 

O objetivo deste instrumento é captar o parecer dos juízes da pesquisa acerca de cada um dos itens de avaliação dos indicadores dos cinco 
procedimentos de semiologia e semiotécnica em enfermagem em questão: aferição de pressão arterial, lavagem das mãos, sondagem vesical de demora no 
sexo masculino, sondagem nasogástrica e punção venosa periférica com cateter agulhado. 

Este instrumento é composto por um quadro demonstrativo com os requisitos (quadro 1) e seus respectivos códigos numéricos, a serem analisados 
em cada um dos itens dos instrumentos de coleta. 

Cada instrumento de lista de verificação da habilidade técnica e o de avaliação do conhecimento dos cinco procedimentos abordados estão dispostos, 
para avaliação, da seguinte maneira: a primeira coluna contém os itens a serem avaliados; segue-se com duas colunas, cada uma com respostas 
dicotômicas “Adequado (A)” e “Inadequado (I)”, que devem ser assinaladas com um “X”; em caso de inadequação, deverão ser listados os respectivos 
códigos numéricos, contidos no quadro 1, na coluna seguinte; e uma última coluna para designar de forma escrita os motivos de inadequações e/ou 
sugestões a fim de se adequar o item avaliado. 

Assinalar com um “X” na opção “Adequado (A)” se o item de avaliação preencher todos os requisitos e, na opção “Inadequado (I)” se não preencher 
algum(ns) dos requisitos, explicitando o código respectivo do requisito inadequado e o motivo e/ou sugestão para melhoramento do item. Marcar somente 
uma opção. 

Será disponibilizado, em anexo, o instrumento gabarito da lista de verificação de cada procedimento (ANEXO A), o qual contém os parâmetros 
considerados adequados para o correto desenvolvimento das técnicas. Em relação ao instrumento do conhecimento, as respostas de cada questão 
encontram-se devidamente grifadas no texto. Por fim, o juiz deverá emitir um parecer final para cada instrumento, através de requisitos pré-determinados e 
por escrito. 
 
Quadro 1. Requisitos a serem analisados para cada um dos itens das etapas da lista de verificação da habilidade técnica e da avaliação do conhecimento. 

CÓDIGO REQUISITOS A SEREM ANALISADOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

11  Utilidade / pertinência O item/a questão é relevante e atende a finalidade relativa ao procedimento proposto. 

12  Consistência O conteúdo apresenta profundidade suficiente para a compreensão da etapa/questão. 

13  Clareza  Explicitado de forma clara, simples e inequívoca. 
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14  Objetividade Permite resposta pontual. 

15  Simplicidade A etapa/questão expressa uma única ideia. 

16  Exequível A etapa/questão é aplicável. 

17  Atualização As etapas seguem as práticas baseadas em evidência mais atuais. 

18  Vocabulário Palavras escolhidas corretamente e sem gerar ambiguidades. 

19  Precisão  Cada item de avaliação é distinto dos demais, não se confundem. 

20  Sequência instrucional dos tópicos A sequencia das etapas do procedimento/questões do conhecimento se mostra de forma coerente e em 
ordem de execução corretas. 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – CURSO DE MESTRADO 

 
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS JUÍZES 

 
1 CARACTERIZAÇÃO DOS JUÍZES 

1.1 Nome do avaliador: 
________________________________________________________ 

1.2 Sexo: (   ) Feminino     (   ) Masculino 

1.3 Idade: _____ anos 

1.4 Qualificação profissional: 
(   ) Especialização            (   )Residência               (   ) Mestrado acadêmico              (   ) Mestrado profissional               (   ) Doutorado 

1.5 Tempo de experiência:  

Na docência: ________ em anos 

Na disciplina de semiologia e semiotécnica: _______ em anos 

1.6 Além da atividade docente, exerce outra atividade na área da enfermagem? (   ) Assistencial               (   ) Gerencial 

 
2 CHECK LIST PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 
 

Padrões de desempenho esperados: Indique ADEQUADO (A), 
INADEQUADO (I) e identifique o código do(s) requisito(s) inadequados 

conforme o quadro 1. 
A I 

Código(s) do(s) 
requisitos 

inadequados 
Motivo(s) e/ou sugestão(ões) para as inadequações 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS 

1.1 Verifica dados no prontuário do usuário     
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1.2 Higieniza as mãos      

1.3 Seleciona o material e os instrumentos necessários      

1.4 Identifica-se para o paciente e explica o procedimento a ser realizado     

2 PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 Desinfeta o frasco/ampola     

2.2 Conecta a seringa e agulha     

2.3 Aspira o medicamento     

2.4 Conecta a seringa ao dispositivo intravenoso     

2.5 Preenche a luz do cateter     

2.6 Identifica a seringa     

2.7 Higieniza as mãos     

2.8 Usa de luvas     

2.9 Seleciona a veia para punção     

2.10 Faz o garroteamento     

2.11 Realiza antissepsia do local escolhido     

2.12 Realiza distensão da pele     

2.13 Ângulo da agulha     

2.14 Posição do bisel     

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno venoso     

2.16 Retira o garrote      

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso     

2.18 Administra o medicamento     

2.19 Retira a seringa      

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente.     

3.2 Higienização das mãos      

3.3 Registra o procedimento no prontuário.     

 
2.1 Em sua opinião, a realização inadequada de uma ou mais etapas/itens do procedimento compromete toda a técnica?       
 (   ) SIM   (   ) NÃO 
 
2.2 Caso a resposta tenha sido “não”, quais etapas/itens, mesmo sendo realizadas inadequadamente, não comprometem toda a técnica? (Indique 
as etapas/itens de acordo com suas numerações respectivas). 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.3 Ainda no caso de ter respondido “não”, dos 26 itens avaliados, quantas inadequações são permitidas para que todo o procedimento seja 
considerado adequado? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
CRITÉRIOS ADOTADOS COMO ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS ADEQUAÇÃO 

1.1 Verifica os dados no prontuário do usuário Verifica os dados de identificação do usuário, o diagnóstico e outros dados no prontuário antes do 
procedimento. 

1.2 Higieniza as mãos Lava as mãos/higieniza com álcool em gel. 

1.3 Seleciona o material e os instrumentos 
necessários 

Cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser 
aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

1.4 Identifica-se para o paciente e explica o 
procedimento a ser realizado 

Adequa a linguagem ao usuário. 

2 PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 
Desinfeta o frasco/ampola 

Faz a desinfecção do frasco/ampola com algodão embebido em álcool a 70%, através da fricção e de 
movimentos unidirecionais. 

2.2 Conecta a seringa e agulha Conecta a seringa à agulha sem contaminar. 

2.3 Aspira o medicamento Aspira o medicamento sem contaminar o êmbolo da seringa. 

2.4 Conecta a seringa ao dispositivo intravenoso Retira agulha da seringa e a conecta ao dispositivo intravenoso sem contaminar. 

2.5 
Preenche a luz do cateter 

Preenche, previamente a punção, a luz do cateter com a solução da seringa, ou preenche, após a 
punção, com sangue por meio do retorno venoso espontâneo. 

2.6 Identifica a seringa Identifica seringa com nome do paciente, medicamento, n° do leito, dose, via de administração e horário. 

2.7 Higieniza as mãos Lava as mãos/higieniza com álcool em gel. 

2.8 Usa de luvas Utiliza luvas de procedimento.  

2.9 Seleciona a veia para punção Seleciona o calibre da agulha de acordo com a veia selecionada. 

2.10 Faz o garroteamento Garroteia o membro a aproximadamente 10 cm acima do local a ser puncionado. 

2.11 
Realiza antissepsia do local escolhido 

Faz ampla antissepsia do local a ser puncionado com algodão embebido em álcool a 70%, no sentido do 
retorno venoso.  

2.12 Realiza distensão da pele Realiza punção venosa distendendo a pele. 
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2.13 Ângulo da agulha Utiliza ângulo de 5 a 30°, dependendo da profundidade do vaso. 

2.14 Posição do bisel Realiza punção venosa com bisel voltado para cima. 

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno 
venoso 

Insere o cateter na veia e observa o retorno venoso antes de administrar o medicamento. 

2.16 
Retira o garrote  

Desfaz garroteamento após inserir o cateter dentro da veia e antes de realizar a administração da 
medicação. 

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso Realiza fixação de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado. 

2.18 
Administra o medicamento 

Administra o medicamento, conforme prescrição médica, observando o retorno venoso, sinais de 
infiltração, o paciente e as reações apresentadas.  

2.19 Retira a seringa  Retira a seringa e pressiona com algodão o local da punção. 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente Recolhe todo o material e coloca o paciente em posição confortável. 

3.2 Higienização das mãos Lava as mãos ou higieniza com álcool gel. 

3.3 Registra o procedimento no prontuário. Registra o medicamento administrado, via de administração, horário, possíveis intercorrências e 
identificação profissional. 
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APÊNDICE D - Instrumento de coleta de dados submetido aos juízes da pesquisa (questionário) 

 

3 QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO ACERCA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

3. Questões sobre punção venosa periférica com cateter agulhado A I 
Código(s) do(s) 
requisitos 
inadequados 

Motivo(s) e/ou sugestão(ões) para as 
inadequações 

3.1 A introdução de grande quantidade de líquido na veia denomina-se: 
a) Enteróclise  
b) Enema  
c) Lavagem vesical  
d) Venóclise  
e) Instilação 

    

3.2 Na administração de medicamentos por via endovenosa, além de conhecer a 
indicação, o modo de preparo e os eventos adversos dos medicamentos, é direito 
do profissional de enfermagem: 
a) Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de 
identificação de erro ou ilegibilidade. 
b) Executar prescrição medicamentosa e terapêutica sem o carimbo do 
profissional. 
c) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica sem a 
assinatura e o registro do profissional, inclusive em situações de urgência e 
emergência. 
d) Ter autonomia para aplicar medicamentos não prescritos. 
e) Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, exceto em  situações 
de urgência e emergência. 

    

3.3 Previamente à punção venosa periférica com cateter agulhado, é necessário 
que o profissional de enfermagem selecione os seguintes materiais:  
a) luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, 
medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e 
álcool a 70%. 
b) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, 
medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, algodão e álcool a 70%. 
c) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, 
medicamento a ser aspirado, cateter periférico, esparadrapo, algodão e álcool a 
70%. 
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d) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, medicamento a ser aspirado, cateter 
periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 
e) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, 
medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e 
álcool a 70%. 

3.4 Durante o procedimento de uma punção venosa periférica com cateter 
agulhado é adequado realizar a antissepsia do seguinte modo: 
a) Realizar antissepsia em sentido inverso ao do retorno venoso, trocando as 
faces do algodão. 
b) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso ou em seu sentido inverso, 
trocando as faces do algodão. 
c) Realizar antissepsia com movimentos circulares, trocando as faces do algodão. 
d) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso, trocando as faces do 
algodão. 
e) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso, independentemente da 
realização das trocas das faces do algodão. 

3-  4-  5-  6-  

3.5 Para realização da punção venosa periférica, é recomendável:  
a) Selecionar o calibre da agulha de acordo com a veia a ser puncionada 
b) Optar por locais em que tenham sido realizadas punções recentemente 
c) Selecionar a veia cubital mediana para realizar punção venosa em terapia de 
infusão de longa duração. 
d) Não administrar volumes menores que 5 ml, uma vez que esses volumes 
devem ser administrados por via intramuscular. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

7-  8-  9-  10-  

3.6 Durante o procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, 
para perfurar a pele, é recomendado utilizar um ângulo de:  
a) 60°  
b) 15° a 30°  
c) 35° 
d) 45° a 75°  
e) 45°  

11-     

3.7 Ao realizar uma punção venosa periférica com cateter agulhado, o bisel da 
agulha deve estar:  
a) Voltado para cima ou lateralizado. 
b) Lateralizado. 
c) Voltado para cima. 
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d) Voltado para baixo ou para cima. 
e) Voltado para baixo. 

3.8 Durante um procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, 
deve-se:  
a) Inserir de uma só vez o cateter na veia e observar o aparecimento de sangue. 
b) Inserir uma parte do cateter, aguardar o aparecimento de sangue e deslizar o 
restante do cateter dentro da veia. 
c) Inserir de uma só vez o cateter na veia e só retirar o mandril quando ocorrer o 
aparecimento de sangue. 
d) Inserir uma parte do cateter, verificar se não houve transfixação da veia, retirar 
o mandril e deslizar o restante do cateter dentro da veia. 
e) Nenhuma das alternativas anteriores 

    

3.9 Durante o procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, o 
garrote:  
a) Não deve ser retirado após a punção da veia  
b) Deve ser mantido durante a punção da veia  
c) Deve ser retirado e mantido alternadamente  
d) Deve ser abolido, pois não há necessidade de seu uso.  
e) Deve ser usado apenas em casos previstos na prescrição médica 

    

3.10 Em relação à fixação do cateter é correto afirmar:  
a) Não é necessário realizar a fixação do cateter na punção venosa. 
b) Fixação do cateter deve ser realizada apenas quando prescrita pelo médico. 
c) A fixação do cateter deve ser realizada de acordo com o dispositivo que está 
sendo utilizado. 
d) O tipo de dispositivo utilizado na punção venosa não interfere no modo de se 
realizar a fixação. 
e) Somente é recomendada a fixação do cateter em pacientes agitados. 

    

3.11 Ao administrar um medicamento por via endovenosa, devemos fazê-Io:  
a) Rapidamente, para que se evite a infiltração. 
b) Lentamente  
c) A velocidade não é importante e sim a prescrição. 
d) De qualquer modo, uma vez que o importante é a dosagem.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores.   

    

3.12 Ao retirar o cateter agulhado, logo após administração de medicamentos por 
punção venosa periférica, deve-se:  
a) Evitar pressionar o local da punção, no intuito de se prevenir a formação de 

   12-  
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hematomas. 
b) Pressionar o local da punção, no intuito de se prevenir a formação de 
hematomas. 
c) Pressionar o local da punção, no intuito de conter possíveis sangramentos. 
d) Evitar pressionar o local da punção. 
e) Evitar pressionar o local da punção, para que se previnam lesões aos vasos 
sanguíneos. 

 
 
3.1 Em sua opinião, cite 2 questões que não são relevantes para a avalição do conhecimento da técnica em questão e que, portanto, poderiam ser 
retiradas do questionário sem prejuízo? (Indique as questões de acordo com suas numerações respectivas). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
4. PARECER FINAL DOS INSTRUMENTOS LISTA DE VERIFICAÇÃO E QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS 
 
 

CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Instrumento lista de verificação Instrumento sobre conhecimentos 

A I Se inadequado, motivo(s) e/ou sugestão(ões) A I Se inadequado, motivo(s) e/ou sugestão(ões) 

Utilidade/pertinência       

Consistência       

Clareza        

Objetividade       

Simplicidade       

Exequível       
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Atualização       

Vocabulário       

Precisão        

Sequência instrucional 

dos tópicos 

      

 
4.1 COMENTÁRIOS E SUGESTÕES ACERCA DA LISTA DE VERIFICAÇÃO: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.2 COMENTÁRIOS E SUGESTÕES ACERCA DO QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E – Instrumento para avaliação da habilidade acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado reformulado 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO  
N° DO AVALIADO:________ 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO   

Nome do avaliador: Data da avaliação: Iniciais do avaliado:__________  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________  
 

 

 

 

   

 

   
 2. ETAPAS DA TÉCNICA 

Marque ”A” para ADEQUADO, e “I” para INADEQUADO e identifique a 

inadequação 
Kappa IVC A I Se inadequado, justifique 

1  OBSERVAÇÕES INICIAIS 

1.1 Verifica dados no prontuário do usuário 0,92 0,96    

1.2 Higieniza as mãos  1,00 1,00    

1.3 Reúne o material necessário 0,66 0,79    

1.4 Identifica-se para o paciente e explica o procedimento a ser realizado 0,92 0,96    

2  VERIFICAÇÃO DA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 Desinfeta o frasco/ampola 0,77 0,88    

2.2 Conecta a seringa e agulha 0,92 0,96    

2.3 Aspira o medicamento 1,00 1,00    

2.4 Retira a agulha e conecta a seringa ao dispositivo intravenoso 0,92 0,96    

2.5 Preenche a luz do cateter 0,71 0,83    

2.6 Identifica a seringa 0,92 0,96    

2.7 Higieniza as mãos 1,00 1,00    

2.8 Usa luvas de procedimento 0,71 0,83    

2.9 Seleciona a veia para punção 0,77 0,88    

2.10 Faz o garroteamento 0,92 0,96    
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2.11 Realiza antissepsia do local escolhido 0,92 0,96    

2.12 Realiza distensão da pele fixando o vaso 0,77 0,88    

2.13 Ângulo da agulha de 5 a 30° 0,57 0,71    

2.14 Posiciona o bisel para cima 0,54 0,67    

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno venoso 1,00 1,00    

2.16 Retira o garrote ao evidenciar retorno sanguíneo 0,92 0,96    

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso 0,84 0,92    

2.18 Administra o medicamento conforme prescrição médica 0,84 0,92    

2.19 Retira o dispositivo intravenoso 0,66 0,79    

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente. 1,00 1,00    

3.2 Higienização das mãos  1,00 1,00    

3.3 Registra o procedimento no prontuário. 1,00 1,00    

 

 
CRITÉRIOS ADOTADOS COMO ADEQUADOS PARA A AVALIAÇÃO DA TECNICA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

1 OBSERVAÇÕES INICIAIS ADEQUAÇÃO 

1.1 Verifica os dados no prontuário do usuário Verifica os dados de identificação do usuário, o diagnóstico e outros dados no prontuário antes do 
procedimento. 

1.2 Higieniza as mãos Lava as mãos/higieniza com álcool em gel. 

1.3 Reúne o material necessário Cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser 
aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

1.4 Identifica-se para o paciente e explica o 
procedimento a ser realizado 

Adequa a linguagem ao usuário. 

2 PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

2.1 
Desinfeta o frasco/ampola 

Faz a desinfecção do frasco/ampola com algodão embebido em álcool a 70%, através da fricção e de 
movimentos unidirecionais. 

2.2 Conecta a seringa e agulha Conecta a seringa à agulha sem contaminar. 

2.3 Aspira o medicamento Aspira o medicamento sem contaminar o êmbolo da seringa. 

2.4 Retira a agulha e conecta a seringa ao 
dispositivo intravenoso 

Retira agulha da seringa e a conecta ao dispositivo intravenoso sem contaminar. 

2.5 
Preenche a luz do cateter 

Preenche, previamente a punção, a luz do cateter com a solução da seringa, ou preenche, após a 
punção, com sangue por meio do retorno venoso espontâneo. 
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2.6 Identifica a seringa Identifica seringa com nome do paciente, medicamento, n° do leito, dose, via de administração e horário. 

2.7 Higieniza as mãos Lava as mãos/higieniza com álcool em gel. 

2.8 Usa luvas de procedimento Utiliza luvas de procedimento.  

2.9 Seleciona a veia para punção Seleciona o calibre da agulha de acordo com a veia selecionada. 

2.10 Faz o garroteamento Garroteia o membro a aproximadamente 10 cm acima do local a ser puncionado. 

2.11 
Realiza antissepsia do local escolhido 

Faz ampla antissepsia do local a ser puncionado com algodão embebido em álcool a 70%, no sentido do 
retorno venoso.  

2.12 Realiza distensão da pele fixando o vaso Realiza punção venosa distendendo a pele. 

2.13 Ângulo da agulha de 5 a 30° Utiliza ângulo de 5 a 30°, dependendo da profundidade do vaso. 

2.14 Posiciona o bisel para cima Realiza punção venosa com bisel voltado para cima. 

2.15 Insere o cateter na veia e observa retorno 
venoso 

Insere o cateter na veia e observa o retorno venoso antes de administrar o medicamento. 

2.16 Retira o garrote ao evidenciar retorno 
sanguíneo 

Desfaz garroteamento após inserir o cateter dentro da veia, ao evidenciar retorno sanguíneo, e antes de 
realizar a administração do medicamento. 

2.17 Fixa o dispositivo intravenoso Realiza fixação de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado. 

2.18 Administra o medicamento conforme 
prescrição médica 

Administra o medicamento, conforme prescrição médica, observando o retorno venoso, sinais de 
infiltração, o paciente e as reações apresentadas.  

2.19 Retira o dispositivo intravenoso Retira o dispositivo intravenoso e pressiona o local da punção com algodão seco. 

3 OBSERVAÇÕES FINAIS 

3.1 Organiza o ambiente Recolhe todo o material e coloca o paciente em posição confortável. 

3.2 Higienização das mãos Lava as mãos ou higieniza com álcool gel. 

3.3 Registra o procedimento no prontuário. Registra o medicamento administrado, via de administração, horário, possíveis intercorrências e 
identificação profissional. 
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APÊNDICE F – Instrumento para avaliação do conhecimento acerca da punção venosa periférica com cateter agulhado formulado  

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM  

 

QUESTIONÁRIO DO CONHECIMENTO – PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

N° DO AVALIADO:________ 

 

11. IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADO   

Iniciais do avaliado:__________ Data da avaliação:  

Sexo:      F (     ) M (     )    Idade:___________  

 

 

2. AVALIAÇÃO DO CONHECIMENTO ACERCA DA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM CATETER AGULHADO 

Assinale uma única alternativa que corresponda a sua resposta. 

 

3.1 A introdução de grande quantidade de líquido na veia denomina-se: 

a) Enteróclise  

b) Enema  

c) Lavagem vesical  

d) Venóclise  

e) Instilação 

 

3.2 Na administração de medicamentos por via endovenosa, além de conhecer a indicação, o modo de preparo e os eventos adversos dos medicamentos, é 

direito do profissional de enfermagem: 

a) Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. 

b) Executar prescrição medicamentosa e terapêutica sem o carimbo do profissional. 

c) Recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica sem a assinatura e o registro do profissional, inclusive em situações de urgência e 

emergência. 

d) Ter autonomia para aplicar medicamentos não prescritos. 

e) Não executar a prescrição medicamentosa e terapêutica, exceto em  situações de urgência e emergência. 
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3.3 Previamente à punção venosa periférica com cateter agulhado, é necessário que o profissional de enfermagem selecione os seguintes materiais:  

a) luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 

70%. 

b) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, algodão e álcool a 70%. 

c) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, esparadrapo, algodão e álcool a 

70%. 

d) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e álcool a 70%. 

e) cuba rim, luvas de procedimento, seringa, agulha para aspirar medicamento, medicamento a ser aspirado, cateter periférico, garrote, esparadrapo, algodão e 

álcool a 70%. 

 

3.4 Durante o procedimento de uma punção venosa periférica com cateter agulhado é adequado realizar a antissepsia do seguinte modo: 

a) Realizar antissepsia em sentido inverso ao do retorno venoso, trocando as faces do algodão. 

b) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso ou em seu sentido inverso, trocando as faces do algodão. 

c) Realizar antissepsia com movimentos circulares, não trocando as faces do algodão. 

d) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso, trocando as faces do algodão. 

e) Realizar antissepsia no sentido do retorno venoso, independentemente da realização das trocas das faces do algodão. 

 

3.5 Para realização da punção venosa periférica, é recomendável:  

a) Selecionar o calibre da agulha de acordo com a veia a ser puncionada 

b) Optar por locais em que tenham sido realizadas punções recentemente 

c) Selecionar a veia cubital mediana para realizar punção venosa em terapia de infusão de longa duração. 

d) Não administrar volumes menores que 5 ml, uma vez que esses volumes devem ser administrados por via intramuscular. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

3.6 Durante o procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, para perfurar a pele, é recomendado utilizar um ângulo de:  

a) 60°  

b) 15° a 30°  

c) 35° 

d) 45° a 75°  

e) 5 a 30° dependendo da profundidade do vaso 

 

3.7 Ao realizar uma punção venosa periférica com cateter agulhado, o bisel da agulha deve estar:  

a) Voltado para cima ou lateralizado. 
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b) Lateralizado. 

c) Voltado para cima. 

d) Voltado para baixo ou para cima. 

e) Voltado para baixo. 

 

3.8 Durante um procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, deve-se:  

a) Inserir de uma só vez o cateter na veia e observar o aparecimento de sangue. 

b) Inserir uma parte do cateter, aguardar o aparecimento de sangue e deslizar o restante do cateter dentro da veia. 

c) Inserir de uma só vez o cateter na veia e só retirar o mandril quando ocorrer o aparecimento de sangue. 

d) Inserir uma parte do cateter, verificar se não houve transfixação da veia, retirar o mandril e deslizar o restante do cateter dentro da veia. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores 

 

3.9 Durante o procedimento de punção venosa periférica com cateter agulhado, o garrote:  

a) Não deve ser retirado após a punção da veia  

b) Deve ser mantido durante a punção da veia  

c) Deve ser retirado e mantido alternadamente  

d) Deve ser abolido, pois não há necessidade de seu uso.  

e) Deve ser usado apenas em casos previstos na prescrição médica 

 

3.10 Em relação à fixação do cateter é correto afirmar:  

b) Não é necessário realizar a fixação do cateter na punção venosa. 

b) Fixação do cateter deve ser realizada apenas quando prescrita pelo médico. 

c) A fixação do cateter deve ser realizada de acordo com o dispositivo que está sendo utilizado. 

d) O tipo de dispositivo utilizado na punção venosa não interfere no modo de se realizar a fixação. 

e) Somente é recomendada a fixação do cateter em pacientes agitados. 

 

3.11 Ao administrar um medicamento por via endovenosa, devemos fazê-Io:  

a) Rapidamente, para que se evite a infiltração. 

b) No tempo e velocidade indicados na prescrição médica  

c) Lentamente 

d) De qualquer modo, uma vez que o importante é a dosagem.  

e) Nenhuma das alternativas anteriores.   
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3.12 Ao retirar o cateter agulhado, logo após administração de medicamentos por punção venosa periférica, deve-se:  

a) Evitar pressionar o local da punção, no intuito de se prevenir a formação de hematomas. 

b) Pressionar o local da punção, no intuito de se prevenir a formação de hematomas. 

c) Pressionar o local da punção, no intuito de conter possíveis sangramentos e a formação de hematomas. 

d) Evitar pressionar o local da punção. 

e) Evitar pressionar o local da punção, para que se previnam lesões aos vasos sanguíneos. 
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ANEXO A – Protocolo Comitê de Ética em Pesquisa 

 

 


