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RESUMO 

 

As Infecções Primárias da Corrente Sanguínea são classificadas como aquelas 

laboratorialmente confirmadas por meio de resultados positivos de hemocultura em pacientes 

em uso de Cateter Venoso Central, tornando-se cada vez mais importante a atuação dos 

gestores e profissionais na prevenção da ocorrência desses eventos nas Unidades de Terapia 

Intensiva. Objetiva-se analisar as práticas assistenciais e de gestão relacionadas à prevenção 

das Infecções Primárias da Corrente Sanguínea associada ao cateter venoso central na 

Unidade de Terapia Intensiva de um hospital universitário. Trata-se de um estudo de 

abordagem mista em que foi utilizada a triangulação metodológica na coleta de dados a partir 

da combinação de métodos quantitativos e qualitativos. Utilizou-se como instrumentos de 

coleta de dados um questionário estruturado com questões abertas e fechadas sobre o 

conhecimento e percepção das medidas de prevenção das infecções primárias da corrente 

sanguínea associada ao cateter venoso central, um checklist de observação sistemática não 

participante dos procedimentos de inserção de cateter, preparo, administração de 

medicamento e troca de curativos, e por fim, realizou-se um grupo focal. A população constou 

de 25 médicos, 19 enfermeiros e 64 técnicos em enfermagem que manusearam o cateter 

venoso central no período do estudo, além de um membro do Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar, responsável técnica e o representante da coordenação de enfermagem da unidade 

de terapia intensiva, representante da divisão de enfermagem do hospital, dois representantes 

da gerência de atenção à saúde e um representante do Núcleo de Segurança do Paciente. Os 

dados quantitativos foram analisados por meio da estatística descritiva e apresentados em 

formas de tabelas. Para tanto, utilizou-se o Microsoft Excel 2017 e SPSS 25.0. Para verificar 

o nível de significância optou-se pela aplicação do Teste Qui-quadrado e para as caselas 

inferiores a cinco, considerou-se o teste exato de Fisher. Adotou-se o nível de significância p-

valor <0,05. Para os dados qualitativos, foi utilizada a análise de conteúdo por Minayo com o 

emprego do software Atlas Ti. A pesquisa foi aprovada pelos Comitês de Ética e Pesquisa da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e Hospital Universitário Onofre Lopes, 

conforme parecer consubstanciado nº 2.721.411/CAAE: 80013817.8.3001.5292. Entre os 

pesquisados, observou-se que a maioria era do sexo feminino (59,26%), na faixa etária de até 

40 anos (70,37%), predominando o técnico em enfermagem (59,26%). Com relação ao 

conhecimento das medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea do cateter 

venoso central, a maioria (62,04%) recebeu capacitação sobre higienização das mãos 

(90,74%), afirma (60,19%) a existência de bundle de cateter, possui conhecimento dos 

princípios de prevenção propostos pelo bundle (58,33%) e trabalhou com esse tipo de 

metodologia (58,73%). A maioria sente que a gestão do serviço motiva a realizar cuidados 

seguros com uma política institucional (72,22%) e reconhecem que há dificuldade em seguir 

por completo as práticas seguras (50%). Sobre a percepção e atuação dos profissionais em 

relação as medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea do cateter venoso 

central, a maioria dos médicos relatou que sempre (92%) higieniza as mãos, sempre (88%) 

utiliza a paramentação correta, sempre (80%) realiza o preparo adequado da pele, sempre 

(56%) evita punção da veia femoral como sítio de escolha e quase sempre (48%) faz a 

verificação diária e registro quanto à necessidade do dispositivo, provendo retirada quando 

não for necessário.  



 

Observou-se que esses profissionais obtiveram na prática adesão à higienização das mãos 

(96%) com predomínio da técnica de escovação cirúrgica (96%), adequado preparo da pele 

(93%) com secagem espontânea do antisséptico (96%) e escolha do sítio de inserção optando 

pelas inserções femorais em apenas 6%. Os enfermeiros e técnicos de enfermagem referiram 

sempre higienizar as mãos (88%) durante a manutenção dos dispositivos, porém observou-se 

inadequação da prática para os procedimentos preparo (36%), administração de medicamentos 

(10%) e troca de curativos (52%). Houve predomínio da técnica de higienização simples das 

mãos com água e sabão em detrimento da utilização das preparações alcóolicas antes do 

preparo (80,65%) e administração de medicamentos (57,69%). A fricção do hub no momento 

da administração esteve presente em 65% das observações. Não houve proteção dos curativos 

de cateter venoso central (65%) durante o banho e a cobertura de escolha predominou a gaze e 

a fita aderente (86%). O desenvolvimento do produto da dissertação ocorreu a partir da 

discussão em grupo focal com os gestores sobre as principais dificuldades apontadas pelos 

profissionais no contexto institucional para levantamento de soluções a serem efetivadas na 

prevenção das infecções primárias da corrente sanguínea. Assim, os resultados da pesquisa 

apontam que a mudança de uma realidade depende da mudança de comportamento dos atores 

envolvidos, sendo fundamental e necessária uma reflexão tanto dos profissionais acerca de 

suas práticas, quanto dos gestores no cumprimento e condução das ações de prevenção. 

Palavras-chave: Infecções Relacionadas a Cateter; Profissionais Controladores de Infecções; 

Segurança do Paciente; Prática profissional. 
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ABSTRACT 

 

The Primary Bloodstream Infections are classified as those laboratory confirmed by positive 

blood culture results in patients using a Central Venous Catheter, making the performance of 

managers and professionals in preventing the occurrence of these events in the Intensive Care 

Units increasingly important. The objective was to analyze the management and assistance 

practices related to the prevention of Primary Bloodstream Infections associated with the 

central venous catheter in the Intensive Care Unit of a university hospital. It is a mixed 

approach study in which methodological triangulation was used in data collection from the 

combination of quantitative and qualitative methods. A questionnaire structured with open 

and closed questions about the knowledge and perception of the measures of prevention of 

primary bloodstream infections associated with the central venous catheter, a systematic 

observation checklist that did not participate in the procedures of catheter insertion, 

preparation, administration of medication and change of dressing, and finally, a focal group 

was carried out. The population consisted of 25 physicians, 19 nurses and 64 nursing 

technicians who handled the central venous catheter during the study period, as well as a 

member of the Hospital Infection Control Service, who was in charge of the technique and a 

representative of the nursing intensive care unit coordination, representative of the hospital's 

nursing division, two representatives of health care management and a representative of the 

Patient Safety Center. Quantitative data was analyzed through descriptive statistics and 

presented in table forms. For that, Microsoft Excel 2017 and SPSS 25.0 were used. In order to 

verify the level of significance, the Chi-square test was applied, and Fisher's exact test was 

used for the cases below five. The significance level was set at p-value <0.05. For the 

qualitative data, the content analysis was used by Minayo with the use of Atlas Ti software. 

The research was approved by the Research Ethics Committees of the Federal University of 

Rio Grande do Norte and Onofre Lopes University Hospital, according to its consolidated 

opinion no. 2,721 .411 / CAAE: 80013817.8.3001.5292. Among those surveyed, it was 

observed that the majority were female (59.26%), in the age group up to 40 years (70.37%), 

predominantly the nursing technician (59.26%). Concerning the knowledge of the prevention 

measures for central venous catheter bloodstream infection, the majority (62.04%) received 

training on hand hygiene (90.74%), affirmed (60.19%) the existence of a catheter bundle, has 

knowledge of the principles of prevention proposed by the bundle (58.33%) and worked with 

this type of methodology (58.73%). Most feel that service management motivates them to 

conduct safe care with an institutional policy (72.22%) and recognize that it is difficult to 

follow safe practices altogether (50%). Regarding the perception and performance of 

professionals in relation to the prevention measures for central venous catheter bloodstream 

infections, most physicians reported that they always (92%) sanitized their hands, always 

(88%) used correct paramentation, always (80%) perform adequate preparation of the skin, 

always (56%) avoid puncture of the femoral vein as a site of choice and almost always (48%) 

perform daily checking and recording as to the necessity of the device, providing removal 

when not necessary. It was observed that these professionals achieved in practice hand 

hygiene (96%), with a predominance of the technique of surgical brushing (96%), adequate 

preparation of the skin (93%) with spontaneous drying of the antiseptic (96%) and choice of 

insertion site opting for femoral insertions in only 6%. The nurses and nursing technicians 



 

always reported cleaning of the hands (88%) during maintenance of the devices, but the 

practice was inadequate for the preparation procedures (36%), medication administration 

(10%) and dressing changes (52%). There was a predominance of the technique of simple 

hygiene of the hands with soap and water, in detriment of the use of alcoholic preparations 

before preparation (80.65%) and medication administration (57.69%). Hub friction at the time 

of administration was present in 65% of the observations. There was no protection of the 

dressings of the central venous catheter (65%) during the bath and the coverage of choice the 

gauze and the adhesive tape predominated (86%). The development of the dissertation 

product occurred from the focus group discussion with the managers on the main difficulties 

pointed out by the professionals in the institutional context to survey solutions so they can be 

effective in the prevention of primary bloodstream infections. Thus, the research results point 

out that the change of a reality depends on the behavior change of the involved actors, a 

reflection of both the professionals about their practices, and the managers in the 

accomplishment and conduct of the prevention actions being fundamental and necessary. 

 

Keywords: Catheter-Related Infections; Professional Infection Controllers; Patient safety; 

Professional practice. 
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RESUMEN 

 

Las Infecciones Primarias de la Corriente Sanguínea son clasificadas como aquellas  

confirmadas en laboratorio por medio de resultados positivos de hemocultivo en pacientes en 

uso de Catéter Venoso Central, haciéndose cada vez más importante la actuación de los 

gestores y profesionales en la prevención de la ocurrencia de esos eventos en las Unidades de 

Terapia Intensiva. Se pretende analizarlas prácticas asistenciales y de gestión relacionadas a la 

prevención de las Infecciones Primarias de la Corriente Sanguínea asociada al catéter venoso 

central en la  Unidad de Terapia Intensiva de un hospital universitario. Se trata de un estudio 

de enfoque mixto en el que se utilizó la triangulación metodológica en la recolección de datos 

a partir de la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó como 

instrumentos de recolección de datos un cuestionario estructurado con preguntas abiertas y 

cerradas sobre el conocimiento y percepción de las medidas de prevención de las infecciones 

primarias de la corriente sanguínea asociada al catéter venoso central, un checklist de 

observación sistemática no participante de los procedimientos de inserción de catéter, 

preparación, administración de medicamento y cambio de vendajes, y por fin, se realizó un 

grupo focal. La población constó de 25 médicos, 19 enfermeros y 64 técnicos en enfermería 

que manosearon el catéter venoso central en el período del estudio, además de un miembro 

del Servicio de Control de Infección Hospitalaria, responsable técnica y el representante de la 

coordinación de enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva, representante de la división de 

enfermería del hospital, dos representantes de la Gerencia de Atención a la Salud y un 

representante del Núcleo de Seguridad del Paciente. Los datos cuantitativos fueron analizados 

por medio de la estadística descriptiva y presentados en formas de tablas. Para ello, se utilizó 

Microsoft Excel 2017 y SPSS 25.0. Para verificar el nivel de significancia se optó por la 

aplicación de la prueba Chi cuadrado y para las casillas inferiores a cinco, se consideró la 

prueba exacta de Fisher. Se adoptó el nivel de significancia p-valor <0,05. Para los datos 

cualitativos, se utilizó el análisis de contenido por Minayo con el empleo del software Atlas 

Ti. La investigación fue aprobada por los Comités de Ética e Investigación de la Universidad 

Federal de Rio Grande do Norte y Hospital Universitario Onofre Lopes, conforme a su 

dictamen consubstanciado nº 2.721 .411 / CAAE: 80013817.8.3001.5292. Entre los 

encuestados, se observó que la mayoría era del sexo femenino (59,26%), en el grupo de edad 

de hasta 40 años (70,37%), predominando el técnico en enfermería (59,26%). En cuanto al 

conocimiento de las medidas de prevención para infección del flujo sanguíneo del catéter 

venoso central, la mayoría (62,04%) recibió capacitación sobre higienización de las manos 

(90,74%), afirma (60,19%) la existencia de bundle de catéter, posee conocimiento de los 

principios de prevención propuestos por el bundle (58,33%) y trabajó con ese tipo de 

metodología (58,73%). La mayoría siente que la gestión del servicio motiva a realizar 

cuidados seguros con una política institucional (72,22%) y reconocen que hay dificultades 

para seguir por completo las prácticas seguras (50%). En cuanto a la percepción y actuación 

de los profesionales en relación a las medidas de prevención para infección del flujo 

sanguíneo del catéter venoso central, la mayoría de los médicos relató que siempre (92%) 

higieniza las manos, siempre (88%) utiliza el paramento correcto, siempre ( 80%) realiza la 

preparación adecuada de la piel, siempre (56%) evita punción de la vena femoral como lugar 

de elección y casi siempre (48%) hace la verificación diaria y registro en cuanto a la 

necesidad del dispositivo, proveyendo retirada cuando no es necesario. Se observó que estos 



 

profesionales obtuvieron en la práctica adhesión a la higienización de las manos (96%) con 

predominio de la técnica de cepillado quirúrgico (96%), adecuada preparación de la piel 

(93%) con secado espontáneo del antiséptico (96%) y elección del lugar de inserción optando 

por las inserciones femorales en apenas el 6%. Los enfermeros y técnicos de enfermería 

indicaron siempre higienizar las manos (88%) durante el mantenimiento de los dispositivos, 

pero se observó inadecuación de la práctica para los procedimientos de preparación (36%), 

administración de medicamentos (10%) y cambio de vendajes (52%). Se observó un 

predominio de la técnica de higienización simple de las manos con agua y jabón en 

detrimento de la utilización de las preparaciones alcohólicas antes de la preparación (80,65%) 

y administración de medicamentos (57,69%). La fricción del hub en el momento de la 

administración estuvo presente en el 65% de las observaciones. No hubo protección de los 

vendajes de catéter venoso central (65%) durante el baño y la cobertura de elección 

predominó la gasa y la cinta adherente (86%). El desarrollo del producto de la disertación 

ocurrió a partir de la discusión en grupo focal con los gestores sobre las principales 

dificultades apuntadas por los profesionales en el contexto institucional para levantar las 

soluciones a ser efectivas en la prevención de las infecciones primarias de la corriente 

sanguínea. Así, los resultados de la investigación apuntan que el cambio de una realidad 

depende del cambio de comportamiento de los actores involucrados, siendo fundamental y 

necesaria una reflexión tanto de los profesionales acerca de sus prácticas, como de los 

gestores en el cumplimiento y conducción de las acciones de prevención. 

 

Palabras clave: Infecciones Relacionadas a Catéter; Profesionales Controladores de 

Infecciones; Seguridad del Paciente; Práctica Profesional. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) constituem, atualmente, grande 

desafio nas práticas assistenciais no âmbito hospitalar. São conhecidas na prática como 

eventos adversos nos serviços de saúde responsáveis por aumento do tempo de internação, 

custos hospitalares, além de contribuir para elevação nas taxas de mortalidade e letalidade, 

correspondendo, atualmente, a cerca de 20 a 30% dos desfechos hospitalares (FERRAZ et al., 

2014; PADOVEZE; FORTALEZA, 2014; TORRES; TORRES, 2015). 

Estima-se que cerca de 60% das IRAS sejam associadas a algum dispositivo 

intravascular, levando a períodos prolongados de internação e elevado custo destinado à 

assistência, podendo atingir uma taxa de mortalidade de 69% (BRASIL, 2017a; SANTOS et 

al., 2014; SILVA; OLIVEIRA, 2016).  

As Unidades de Terapia Intensiva (UTI) constituem em ambientes especializados que 

lidam com pacientes em situações críticas de saúde na alta complexidade. Assim, as 

infecções, comumente associadas a esse setor, estão relacionadas a vários fatores que vão 

desde a condição clínica do paciente, gravidade e comorbidades, bem como ao uso de 

dispositivos invasivos, dentre eles os cateteres venosos centrais (OLIVEIRA; KOVNER; 

SILVA, 2010; FERRAZ et al., 2014; TORRES; TORRES, 2015). 

No Brasil, dos óbitos registrados de pacientes em UTI, cerca de 48% apresentou 

infecções relacionadas à sua internação, sendo as chances de evoluir a óbito 2,6 vezes maiores 

em pacientes que desenvolvem o evento. Além disso, a taxa de mortalidade pode chegar a 

70% (OLIVEIRA et al., 2012). 

Nessa conjuntura, alguns fatores podem ser apontados na ocorrência desses eventos. 

Eles podem percorrer desde os aspectos relativos às boas práticas de inserção de CVC, como 

escolha adequada do sítio, utilização de barreira máxima estéril e escolha da solução 

antisséptica; até os relacionados aos cuidados e manutenção dos cateteres que permeiam pela 

higienização das mãos, avaliação dos curativos com inspeção rigorosa, manipulação 

adequada, controle dos conectores e infusões e avaliação diária da necessidade de retirada dos 

mesmos (BRASIL, 2017a; SILVA; OLIVEIRA, 2016; LOPES; OLIVEIRA; SARAT, 2012; 

PASSAMANI; SOUZA, 2011; PEDROLO et al., 2013). 

Dessa forma, o contexto das infecções vem se atualizando, principalmente, com a 

necessidade de adequação de práticas assistenciais, capacitação de recursos humanos e 

racionalização do uso de antimicrobianos (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014). 



19 
 

Diante do exposto e reconhecendo a necessidade de se intervir de forma emergente em 

medidas de prevenção, o Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções 

Relacionadas à Assistência a Saúde traçou metas para o quinquênio 2016 a 2020 as quais 

incluem a redução de 15% da densidade de incidência de Infecções Primárias da Corrente 

Sanguínea (IPCS) associada ao uso de CVC e a instituição de check-list de verificação de 

inserção segura de CVC em cerca de 50% dos hospitais com leitos de UTI adulto, pediátrica e 

neonatal (BRASIL, 2016a). 

No entanto, embora as medidas de prevenção estejam estabelecidas, muito ainda 

precisa ser feito, uma vez que, as evidências continuam apontando níveis insatisfatórios de 

desempenho por parte dos profissionais de saúde envolvidos no processo e remete a uma 

reflexão: as UTIs estão, de fato, preparadas para atingir essa meta?  

Assim, com base nessa problemática, originaram-se as seguintes questões de pesquisa: 

Quais as práticas assistenciais e de gestão relacionadas à prevenção das Infecções Primárias 

da Corrente Sanguínea associadas ao cateter venoso central na Unidade de Terapia Intensiva? 

Quais as dificuldades encontradas para seguir as medidas de prevenção das IPCS no cuidado 

direto ao paciente? Como o serviço enfrenta as necessidades e demandas para garantir um 

cuidado seguro que previna as IPCS? Quais seriam as possíveis soluções para enfrentar os 

problemas relacionados à prevenção das IPCS? 

Trata-se, portanto, de uma temática relevante, uma vez que pode repercutir 

consideravelmente na saúde dos pacientes e reflete, de forma iminente, na assistência prestada 

ao paciente crítico. O cuidar precisa transcender a necessidade, puramente, de realizar práticas 

baseadas em protocolos assistenciais. É necessário pensar em cuidado como defesa da vida e 

não, puramente, no combate à doença; com solidariedade e segurança.  

A expectativa é de desenvolver um trabalho que possa contribuir sobremaneira para a 

melhoria da assistência prestada com vistas à diminuição das infecções e dos danos causados 

pela assistência à saúde, inicialmente, mediante o conhecimento da realidade, seguida por 

propostas de elaboração de protocolos baseados em evidências para manejo adequado dos 

dispositivos invasivos, bem como estratégias de monitoramento diárias das atividades 

prestadas aos pacientes criticamente enfermos e direcionamento para treinamentos da equipe. 

Assim, a intenção em realizar a pesquisa partiu de uma inquietação a partir da vivência 

diária como enfermeira e atuação em UTI e mediante o reconhecimento das dificuldades e 

necessidade de se aderir aos protocolos e medidas de prevenção sugeridas pelas entidades 

nacionais e internacionais empenhados em estudar sobre a causa. Além disso, estudos que 

retratem uma realidade devem ser vistos como oportunidades de estabelecer diagnósticos 
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situacionais para que se possam elaborar propostas de melhorias direcionadas a um cuidado 

seguro na realidade pesquisada.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 Analisar as práticas assistenciais e de gestão relacionadas à prevenção das Infecções 

Primárias da Corrente Sanguínea associadas ao cateter venoso central na Unidade de 

Terapia Intensiva de um hospital universitário. 

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 Identificar as dificuldades encontradas para seguimento das medidas de prevenção para as 

Infecções Primárias da Corrente Sanguínea associadas ao cateter venoso central pelos 

profissionais envolvidos na assistência direta.  

 Identificar as dificuldades para garantir as medidas de prevenção para as Infecções 

Primárias da Corrente Sanguínea associadas ao cateter venoso central pela gestão do 

serviço. 

 Descrever como ocorre o enfrentamento das necessidades e demandas pela gestão da 

instituição diante da necessidade de prevenir as Infecções Primárias da Corrente 

Sanguínea. 

 Discutir com a gestão os principais problemas relacionados à prevenção das Infecções 

Primárias da Corrente Sanguínea associadas ao cateter venoso central a fim de levantar 

soluções adequadas ao contexto institucional. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A revisão de literatura que embasa cientificamente o estudo discorre sobre o 

conhecimento produzido sobre IRAS, em especial a IPCS. Salienta-se que para a composição 

desta revisão de literatura, outros temas foram desenvolvidos, tais como segurança do 

paciente e o cuidado seguro na terapia intensiva, conforme descritos a seguir. 

Vale ressaltar que a temática deste projeto de pesquisa insere-se no contexto do 

cuidado e assistência às pessoas em cuidados críticos que se encontram submetidas a 

procedimentos invasivos no cenário das UTIs.  

Desta forma, o termo selecionado para caracterizar estas pessoas foi o de paciente, por 

considerar que nesta situação, a pessoa fica dependendo, muitas vezes exclusivamente, das 

condutas dos profissionais para manter e cuidar de sua saúde. Além do mais, a literatura que 

trata das IRAS e da segurança do paciente frequentemente utiliza esse termo para identificar 

as pessoas que são assistidas nos serviços de saúde. 

 

3.1 INFECÇÕES RELACIONADAS À ASSISTÊNCIA À SAÚDE  

 

A concepção de saúde avançou durante cada momento histórico de acordo com as 

organizações políticas, sociais e econômicas de cada época, permeando por modelos 

explicativos do processo saúde-doença em formas variadas e bem complexas. Durante muito 

tempo, as ações para manutenção das condições de saúde assumiram comportamento 

autoritário e punitivo, com atividades voltadas para a prevenção da propagação de doenças ou 

surtos que pudessem interferir no desenvolvimento das cidades e na economia (OLIVEIRA; 

PAULA, 2013). 

Historicamente, o contexto das infecções data desde a descoberta das bactérias no 

século XVII e está relacionada à criação dos primeiros hospitais, ressurgindo pela necessidade 

de adequação de práticas assistenciais, evidenciadas, principalmente a partir das contribuições 

de Ignaz Semmelweis e Florence Nightingale que perpetuaram noções sobre a importância de 

cuidados higiênico-sanitárias e a organização sistemática dos ambientes assistenciais na 

redução da mortalidade relacionada às infecções (MARTINS; BENITO, 2016; PADOVEZE; 

FORTALEZA, 2014; FONTANA, 2006; CARRARO, 2004; BRASIL, 2009b). 

Assim, o advento dos antimicrobianos e a consagração da teoria microbiana despontou 

como uma revolução no tratamento das infecções, associado ao desenvolvimento de 

tecnologias na saúde ao longo dos anos. No entanto, despertou para a ocorrência do processo 
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de resistência bacteriana decorrente do uso abusivo dos mesmos com sérias repercussões e 

aumento dos casos de mortalidade relacionada às infecções (FONTANA, 2006; OLIVEIRA; 

MARUYAMA, 2008; OLIVEIRA; PAULA, 2013; MARTINS; BENITO, 2016). 

No Brasil, com a reforma sanitária e o processo de descentralização da gestão do 

Sistema Único de Saúde (SUS), ocorreu a organização das estruturas e programas voltados 

para o controle de infecções hospitalares (OLIVEIRA; MARUYAMA, 2008; TEIXEIRA; 

VILASBÔAS, 2014). 

A criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante a lei nº 

9782 em 1999, e a obrigatoriedade da criação e manutenção dos Programas de Controle de 

Infecções Hospitalares (PCIH), respaldadas pela lei nº 9.431 de 6 de janeiro de 1997 e na 

Portaria Nº 2616, de 12 de maio de 1998, permitiram organizar as políticas e diretrizes 

assistenciais com fortalecimento da participação solidária, embasadas por resoluções e 

normativas, para vigilância das infecções hospitalares, assim como melhor assegurar o 

controle sanitário com regulação de produtos e serviços de saúde (BRASIL, 1997;1998;1999; 

FONTANA, 2006; OLIVEIRA; MARUYAMA, 2008; PADOVEZE; FORTALEZA, 2014; 

MARTINS; BENITO, 2016).  

Atualmente, o termo infecção hospitalar (IH) designado posteriormente como infecção 

relacionada à assistência à saúde (IRAS) é utilizado para relacionar a ocorrência de infecções 

adquiridas e que estejam relacionados a qualquer ambiente de assistência, ampliando sua 

conceituação enquanto problema de saúde pública (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014). 

A ocorrência das IRAS é de causa multifatorial e a repercussão para os índices de 

morbidade e mortalidade estão associados a topografia e etiologia dessas infecções, perfil 

microbiológico e padrão de resistência dos microrganismos aos antimicrobianos, bem como   

condições intrínsecas dos pacientes assistidos, procedimentos realizados e taxa de utilização 

dos dispositivos invasivos como cateter venoso central, sonda vesical e ventilação mecânica 

(ALMEIDA; FARIAS, 2014; GUIMARÃES et al., 2011; PADRÃO et al., 2010). 

No Brasil, as taxas de infecções hospitalares podem variar a depender do contexto, 

inclusive da natureza da instituição, podendo as públicas obterem valores mais expressivos 

que as instituições privadas; e do local de internação do paciente no hospital, quando as UTIs 

passam a liderar esses números (CÂNDIDO et al., 2012; NANGINO et al., 2012). 

Quanto ao sítio mais prevalente, alguns estudos demonstraram a prevalência maior das 

pneumonias associadas à ventilação mecânica, embora se reconheça a malignidade da 

ocorrência das infecções nas demais topografias com relação à morbidade e mortalidade, além 

de repercussões nos custos hospitalares, aumento do tempo de internação e danos, muitas 
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vezes irreparáveis aos pacientes (NANGINO et al., 2012; ALMEIDA; FARIAS, 2014; 

PADRÃO et al., 2010). 

Essa análise permite explicar cada vez mais a íntima relação entre a prevenção das 

IRAS e a segurança do paciente na perspectiva assistencial e de saúde. Recentemente, 

questões como necessidade de capacitação de recursos humanos e racionalização do uso de 

antimicrobianos ainda vem sendo debatidos e reforçados dentro do contexto das práticas 

seguras (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014; FONTANA, 2006). 

 

3.2 INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA 

 

O CVC é tido como um artigo médico amplamente utilizado em UTI que se constitui 

de um dispositivo invasivo posicionado próximo ao coração ou em um grande vaso para 

infusão de soluções irritantes e ou vesicantes que não devem ser administradas em veia 

periférica pelo risco de reações cutâneas ou maiores complicações em decorrência de 

extravasamento, bem como para monitorização hemodinâmica e coleta de amostra sanguínea 

(BRASIL, 2019; OLIVEIRA; RODAS, 2017) 

A utilização desses cateteres está relacionada à ocorrência de infecções, 

principalmente pela exposição do meio intravascular ao ambiente externo, tanto pelo contato 

com os microrganismos que comumente residem na microbiota da pele, quanto àqueles que 

são levados pelas mãos da equipe durante a manipulação e na prestação do cuidado ao 

paciente crítico (BRASIL, 2017a). 

A patogênese inclui mecanismos de contaminação intraluminal, extraluminal, por 

infusão de fluidos contaminados por práticas inadequadas durante o preparo das soluções ou 

por disseminação hematogênica, sendo a colonização extraluminal a que mais ocorre no CVC 

de curta permanência a partir da formação de biofilmes no cateter capazes de ganhar a 

corrente sanguínea e causar a infecção (BRASIL, 2017a).  

Dessa forma, comumente na prática, as IPCS estão associadas à bacteremias graves, 

possuem causas multifatoriais e critérios diagnósticos complexos. Além disso, estão 

relacionadas a prolongamento de tempo de internação hospitalar e aumento de recursos 

considerável, por impacto nos custos com tratamento e antimicrobianos. Assim, reservada sua 

importância para os indicadores nacionais de saúde, desde 2010 a ANVISA tornou obrigatória 

a notificação dessas infecções em UTI (BRASIL, 2017a). 

As IPCS podem ser classificadas mediante critérios laboratoriais (IPCSL) ou clínicos 

(IPCSC), sendo o primeiro confirmado por meio de resultados positivos de hemocultura, em 
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pacientes com sinais sistêmicos de infecção e na ausência de outro foco primário. Geralmente, 

estão relacionadas ao CVC quando na presença deste ao diagnóstico (BRASIL, 2017a). 

Conceitualmente, as IPCSL são causadas por algum agente patogênico em pacientes 

com mais de 28 dias de idade em uso de CVC por mais de dois dias e que na data da infecção 

estava em uso do dispositivo ou o tenha removido no dia anterior, acrescidos da presença de 

um microrganismo em pelo menos uma amostra de hemocultura que não esteja relacionado a 

outro foco infeccioso (BRASIL, 2019). 

Assim, mediante a compreensão da ocorrência das contaminações extraluminais e 

intraluminais nessa fisiopatogenia, é possível associar a ocorrência do evento, na maioria dos 

casos, por falhas nas práticas e de medidas básicas de controle de infecções, uma que vez é 

perpetuada pelos profissionais, a partir da manipulação inadequada, ressaltando a importância 

de se investir no fortalecimento de estratégias relacionadas à adesão de condutas de caráter 

preventiva pela equipe (BRASIL, 2017a). 

 No Brasil, o cenário das notificações de IPCS demonstrou uma prevalência maior de 

IPCS laboratorialmente confirmada. Dentre os microrganismos mais frequentemente 

encontrados estão a Klebsiella pneumoniae e o Staphylococcus coagulase negativa (BRASIL, 

2016b). 

Além disso, regionalmente o estudo fenotípico dos isolados por semeio de culturas 

apontou preponderância nas notificações das IPCS relacionada a CVC na região nordeste de 

Klebsiella pneumoniae, seguida da P. aeruginosa e Acinetobacter ssp, realidade preocupante, 

se tomar como base a virulência dessas bactérias na realidade hospitalar, em geral, 

relacionadas a taxas de morbidade por infecções graves, com capacidade de desenvolver 

complexos mecanismos de resistência a antibióticos de amplo espectro (BRASIL, 2016b). 

Apesar da gravidade e riscos durante a assistência, trata-se de uma IRAS de amplo 

caráter prevenível quando adotadas medidas adequadas e duradouras de prevenção na prática 

em saúde.  Em virtude disso e visando melhorar a qualidade da assistência, o Intitute for 

Healthcare Improvement (IHI) lançou em 2012 um guia de medidas seguras pautadas em 

evidências científicas denominadas bundles de cuidados que quando implementadas em 

conjunto são responsáveis por resultados significativos na prática (BRASIL, 2017a; 

INSTITUTE FOR HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2012). 

Essas medidas foram inicialmente idealizadas por especialistas e introduzidas a partir 

de uma iniciativa da campanha para salvar 100 mil vidas provenientes de incidentes nas 

instituições.  Os componentes desse pacote de medidas incluem cuidados desde a inserção até 

cuidados na manutenção do CVC com foco em pequenas intervenções, vislumbrando um 
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trabalho multidisciplinar para redução das taxas de infecção (INSTITUTE FOR 

HEALTHCARE IMPROVEMENT, 2012). 

Por isso, os protocolos de inserção segura para CVC têm sido apresentados como 

responsáveis por reduzir a incidência das infecções da corrente sanguínea. A partir dele, é 

possível direcionar para uma prática que priorize a seleção adequada do sítio de inserção, 

evitando as punções femorais; higienização das mãos antes de proceder à punção com 

utilização de técnica adequada; o uso de barreira máxima com amplo campo estéril, bem 

como reavaliação diária da necessidade de manutenção do mesmo (BRASIL, 2017a; SILVA, 

OLIVEIRA, 2016; LOPES; OLIVEIRA; SARAT, 2012; PASSAMANI; SOUZA, 2011; 

PEDROLO et al., 2011) 

Igualmente importantes, os cuidados na manutenção incluem higienização das mãos 

sempre antes e após a manipulação do CVC, troca adequada das coberturas com gaze e 

micropore ou filmes transparentes, respeitando as periodicidades de troca de até 48 horas e 7 

dias, respectivamente; realização da fricção do hub e conectores de cinco a 15 segundos com 

solução alcoólica antes de administrar medicamentos e manipulação do cateter; troca 

adequada dos circuitos e sistemas de infusão a cada 96 horas ou conforme protocolo 

institucional, realizando identificação da data; avaliação diária do sítio de inserção, bem como 

da necessidade de retirada do mesmo (BRASIL, 2017a; SILVA, OLIVEIRA, 2016) 

Acrescidos a isso, destaca-se a necessidade de se intervir em ações de educação 

continuada, investimentos em capacitação frequente dos profissionais de saúde, adesão às 

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

infecções relacionadas à assistência à saúde e avaliação dos resultados para medir o sucesso 

das intervenções realizadas (BRASIL, 2017a). 

A partir do compilado, fica notória a imensidão de fatores e abordagens que têm 

relação com a ocorrência das IPCS e a necessidade cada vez mais multifacetada das práticas 

de prevenção. Assim, a utilização de protocolos institucionais de inserção segura para CVC 

com o auxílio de tecnologias inovadoras, estratégias educacionais e de vigilância parecem 

confluir para auxiliar na redução das infecções (EXLINE et al., 2013). 

Reconhece-se, ainda, cada vez mais a importância da participação dos profissionais na 

adesão a essas práticas. Por isso, a necessidade atual exige análises que disponibilizem 

inferências que cerquem a responsabilização desses atores com identificação de atribuições, 

participação multidisciplinar, práticas baseadas em evidências para estratégias de prevenção, 

retorno setorial sobre o resultado das intervenções aplicadas, vigilância epidemiológica e 

desenvolvimento de uma cultura institucional. 
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3.3 SEGURANÇA DO PACIENTE E O CUIDADO SEGURO NA TERAPIA INTENSIVA 

 

O Ministério da Saúde (MS) conceitua segurança do paciente como a redução ao 

mínimo aceitável de danos desnecessários ocasionados pelo cuidado. A importância dessas 

ações e o impacto do cuidado na segurança do paciente são igualmente ressaltados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006; 

BRASIL, 2017a). 

As percepções sobre segurança do paciente emergem em meio às discussões propostas 

pela Institute of Medicine (IOM) em 1999 a partir da divulgação do relatório “Errar é 

humano: construindo um sistema de saúde mais seguro” que demonstrou elevadas taxas de 

mortalidade relacionadas a eventos adversos na assistência (BRASIL, 2013c; REIS; 

MARTINS; LAGUARDIA, 2012) 

A notoriedade do tema trouxe à reflexão a necessidade de ordenamento da atenção à 

saúde na percepção do conceito de qualidade nos serviços de saúde, sendo exigido às 

instituições discutir sobre os pontos críticos na assistência, questões organizacionais, 

monitorização dos eventos adversos e mudanças nos processos de trabalhos dos profissionais 

envolvidos na assistência (BRASIL, 2013c). 

Os pilares da qualidade na saúde foram elaborados por Avedis Donabedian, quem 

primeiro se dedicou a estudar e aplicar esses conceitos na área. Ele estabeleceu atributos 

capazes de expressar a dimensão da qualidade, como: eficácia, a efetividade, a eficiência, a 

otimização, a aceitabilidade, a legitimidade e a equidade. De acordo com os preceitos desse 

estudioso, o conceito de qualidade deve permear pela capacidade de trazer satisfação ao 

paciente utilizando o mínimo de recurso e causando menos riscos (BRASIL, 2013c; 

D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006) 

Além disso, Donabedian desenvolveu importantes estudos e trabalhos na área de 

qualidade e gestão nos serviços de saúde, aperfeiçoando as concepções dos indicadores de 

estrutura, processo e resultados no contexto hospitalar (D‘INNOCENZO; ADAMI; CUNHA,  

2006). 

A segurança surge, dessa forma, como parte da qualidade. Seja pela capacidade de 

avaliar o impacto do erro e as consequências à saúde dos pacientes, como também por abordar 

diretamente as causas para incentivar boas práticas, criar barreiras organizacionais para 

impedir novos erros e aperfeiçoar novas técnicas para melhoria do cuidado (NASCIMENTO; 

DRAGANOV, 2015). 
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Atualmente, o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), instituído pela 

portaria GM/MS 529/2013, trouxe novas perspectivas sobre o tema, destacando a importância 

de iniciativas que minimizem a ocorrência de eventos adversos na assistência à saúde e 

fomentando a inclusão sobre o assunto nas práticas e no ensino na área da saúde (BRASIL; 

2013a; 2013b). 

Esses eventos adversos são, portanto, classificados na prática como incidentes que 

resultam em danos ou lesão; seja por um prejuízo temporário, definitivo ou ate à morte do 

paciente (BRASIL, 2014). 

Os eventos adversos relacionados às infecções em serviços de saúde são considerados 

componentes da segurança do paciente, estabelecidos igualmente como meta internacional 

pela OMS. As ações estão focadas na redução das infecções relacionadas à assistência, dentre 

elas as infecções associadas a cateteres, com foco para estratégias longitudinais de incentivo à 

higienização das mãos, tendo em vista que essa prática ainda atinge baixo índice de adesão 

por parte dos profissionais (BRASIL, 2017a; EXLINE et al., 2013; FLODGREN et al. 2013) 

O ambiente hospitalar, em especial a UTI, está cercado por complexas nuances do 

cuidado, valendo-se de tecnologias, recursos humanos especializados e intersetorialidade, 

voltados para a cura de doenças e recuperação do estado geral, uma vez que estão, nessas 

situações, acometidos por condições clínicas mais graves e com necessidade de intervenções e 

procedimentos invasivos com maior frequência (BRASIL, 2009a). 

Somados a isso, demonstra-se como espaços para fomentar o desenvolvimento das 

habilidades, conhecimentos e práticas focados na prevenção de riscos e promoção da 

qualidade em serviço. Mesmo assim, os pacientes de UTI estão mais vulneráveis às situações 

de risco pela complexidade da assistência prestada (BRASIL, 2013d; BARBOSA et al., 

2014). 

Diante disso, é importante reconhecer a necessidade de se intervir de forma emergente 

em medidas de prevenção por meio da sensibilização dos profissionais e engajamento da 

equipe multidisciplinar com apoio institucional e desenvolvimento de políticas longitudinais a 

partir de um programa hospitalar baseado em evidências científicas para levar a resultados 

exitosos (PAULA et al., 2012; PRATES et al., 2014) 

Portanto, a intenção é a de alcançar resultados significativos na redução das taxas de 

infecções a partir de medidas educativas que não representem aumento dos investimentos 

hospitalares, levando em consideração a valorização profissional mediante a escuta 

qualificada e a necessidade de adequação de práticas assistenciais, capacitação de recursos 

humanos, racionalizando cada vez mais a utilização do uso de antimicrobianos na prática 
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hospitalar e na UTI para consagração de uma cultura de segurança (PAULA et al., 2012; 

PADOVEZE; FORTALEZA, 2014). 
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4 MÉTODO 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO 

 

Trata-se de estudo exploratório, descritivo, transversal, de abordagem quantitativa e 

qualitativa. 

Os estudos quantitativos possuem a característica de expressar valores numéricos a 

partir de quantificações, técnicas de amostragens e análises estatísticas para testar uma 

hipótese. São pesquisas objetivas com enfoques sequenciais e comprobatórias e seus 

resultados são traduzidos por generalizações da população estudada (FLICK, 2013; 

SAMPIERI; CALLADO; LÚCIO, 2013). 

Em contrapartida, as pesquisas qualitativas detêm o potencial subjetivo e se baseiam 

em um processo indutivo. São, portanto, desenvolvidas com o intuito de captar significados e 

está centrada no processo de interpretação substanciado em um sentido teórico (SAMPIERI; 

CALLADO; LÚCIO, 2013). 

Dessa forma, esses estudos permitem a análise detalhada acerca de um problema, 

principalmente a partir da liberdade dada às representações das expressões e experiências dos 

participantes envolvidos, com análise de dados eminentemente interpretativa (FLICK, 2013). 

Portanto, reconhecendo as limitações de um desenho quantitativo em revelar detalhes 

relevantes e subjetivos sob o ponto de vista dos participantes, uma vez que os resultados estão 

voltados mais para a representatividade da amostra e, entendendo que essa padronização em 

determinados contextos estudados não permitem a compreensão dos comportamentos e 

intenções dos sujeitos, advém-se a importância de combinar métodos de abordagens 

quantitativas e qualitativas de pesquisa (FLICK, 2013) 

Assim, os métodos mistos vêm sendo defendidos como estratégias promissoras para 

diminuir os vieses das pesquisas com métodos singulares, seja na baixa compreensão do 

contexto social em que os sujeitos estão inseridos, comum às abordagens quantitativas, ou 

pelo excesso de subjetividade e interpretações do pesquisador presente na qualitativa. 

(CRESWELL; CLARK, 2013; PARANHOS et al., 2016).  

Os estudos exploratórios qualitativos buscam a investigação de uma lacuna do objeto 

de pesquisa proposto a partir de um levantamento de dados. Ademais, admite-se a 

congregação tanto quantitativa, por intermédio da classificação numérica e estatística dos 

dados coletados, quanto qualitativo, quando pretende buscar a interpretação de um problema 
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ou fenômeno, sua compreensão em um determinado contexto e indivíduos; mediante o 

enfoque ao método de triangulação simultânea (DALFOVO; LANA; SILVEIRA, 2008). 

Os estudos transversais, de forma complementar, permitem a análise de um fenômeno 

ou situação de uma população e o seu desenvolvimento ao longo de um curto período de 

tempo. Este tipo de pesquisa envolve etapas que vão desde a delimitação da população, até a 

análise da exposição, baseado na presença ou ausência do desfecho, permitindo emitir 

relações entre os contextos (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003; LAKATOS; 

MARCONI, 2006).  

 

4.2 CENÁRIO DE ESTUDO 

  

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia intensiva do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL), localizado em Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

A cidade de Natal possui uma extensão de área territorial de 167, 264 Km2 e 

população estimada em 2017 de 885.180 habitantes. O município dispõe de 423 

estabelecimentos de saúde, sendo 149 do Sistema Único de Saúde, disponibilizando um total 

de 1217 leitos para internação (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2017). 

A rede hospitalar se compõe por 18 hospitais especializados e 13 gerais. Totaliza até o 

período de agosto de 2013, 148 leitos de UTI dispostos na rede pública e privada, conforme 

dados obtidos pelo Cadastro Nacional de Estabelecimento em Saúde (CNES) (DATASUS, 

2017). 

O HUOL é um Hospital de Ensino da autarquia federal de natureza pública dos 

serviços de saúde que faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e 

atualmente é administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

(CNES, 2017). 

 É instituição responsável por ações de ensino e pesquisa, atenção à saúde e gestão, 

contribuindo para auxílio à formação acadêmica e pós-graduação com nível de especialização 

em diversas áreas médicas, Buco-Maxilo Facial e multiprofissional em saúde. Exerce 

atividade hospitalar de alta complexidade e de média complexidade ambulatorial a partir do 

fluxo de clientela espontânea e referenciada na rede do SUS, dispondo atualmente de 242 

leitos (BRASIL, 2017b). 
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O atendimento Hospitalar envolve serviço de internação de várias especialidades, salas 

cirúrgicas, leitos de internamento em clínica médica e cirúrgica, saúde mental, além de 24 

leitos de UTI tipo III, sendo 5 destinados à leitos de pediatria e 19 adultos (CNES, 2017). 

A instituição é também habilitada para serviços especializados como Unidade de 

Assistência de Alta complexidade em Oncologia (UNACON) e unidade estruturada de 

hemoterapia, funcionando ainda, como Centro de referência para Cirurgia Cardiovascular, 

além de assistência ambulatorial especializado diversificado, Serviço de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutico, dispondo de equipamentos com tecnologia avançada para diagnóstico por 

imagens e serviço de apoio ao portador de Doença Renal Crônica em tratamento dialítico e 

transplantes (CNES, 2017). 

A UTI estudada dispõe de 19 leitos, dividida em uma estrutura física composta por: 

três ambientes com disposição de quatro leitos destinados às cirurgias cardiovasculares e 

emergências cardiológicas derivadas de intervenções endovasculares da Unidade de 

Hemodinâmica; 10 leitos para suprir as demandas cirúrgicas e clínicas das diversas 

especialidades e, por fim, cinco leitos reservados para os pacientes que se encontram em 

condição de precaução de contato ou respiratória, derivada de sua condição clínica.   

A equipe é multidisciplinar, composta por médicos plantonistas e dois diaristas, além 

de enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e suporte 

da fonoaudiologia.  

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

A população se constituiu por profissionais de enfermagem (enfermeiros e técnicos de 

enfermagem), médicos e membros da gestão, representados por: membros do SCIH, 

responsável técnica da UTI, coordenadora de enfermagem da UTI, representante da divisão de 

enfermagem do Hospital; representantes da gerência de atenção à saúde com a participação de 

representantes do NSP. 

O perfil dos participantes selecionados emergiu de uma seleção intencional a partir do 

objetivo da pesquisa, levando em consideração sujeitos capazes de demonstrar 

posicionamento crítico e domínio técnico e científico sobre a temática exposta de forma a 

contribuir com os resultados da pesquisa e que pudessem levantar discussões e propor 

soluções para os problemas diagnosticados. 

Apresenta-se no Quadro 1 as etapas que compõem a presente pesquisa com a 

respectiva população.  
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Assume-se para esse trabalho, que a amostra variou conforme o decorrer das etapas. 

Assim, para a aplicação dos questionários foram considerados todos os profissionais atuantes 

na UTI no período do estudo para as três categorias selecionadas. Desta forma, foram 

aplicados 108 questionários, sendo 25 médicos, 19 enfermeiros e 64 técnicos de enfermagem. 

Assim, devido ao local de estudo tratar-se de um setor fechado, buscou-se alcançar o 

máximo da representação populacional do mesmo. Para a análise observacional, otimizou-se 

ao máximo a quantidade de profissionais e procedimentos observados durante o período 

estabelecido para coleta, de forma que, para cada procedimento, exista um quantitativo de 

observações capaz de representar a população estudada. Assim, conseguiu-se realizar 260 

observações de administração de medicamentos e 257 preparos, 32 procedimentos de inserção 

CVC e 29 trocas de curativos de CVC. 

A etapa do grupo focal foi realizada com a participação de 7 representantes da gestão 

hospitalar, sendo eles: um representante técnico da UTI, um representante do SCIH, da 

coordenação da UTI, da divisão de enfermagem do hospital e do NSP e dois participantes da 

gerência de atenção à saúde. 

Demonstra-se no Quadro 2 o quantitativo de procedimentos observados, bem como de 

participantes do estudo durante a aplicação de questionários e realização do grupo focal.  

 

Quadro 1. Participantes da pesquisa conforme etapas da coleta de dados. Natal/RN, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela própria autora, 2017. 

 

 

POPULAÇÃO DA PESQUISA 
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Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Responsável técnica da UTI;  

Coordenadora de enfermagem da UTI; 

Gerente institucional de Enfermagem (Representante da 

divisão de enfermagem do Hospital);   

Membros do SCIH;  

Representantes da gerência de atenção à saúde; 

Representantes do NSP 

 
. 
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Fonte: Araújo (2019). 

Quadro 2. Quantitativo de participantes da pesquisa conforme etapas da coleta de dados. 

Natal/RN, 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2019). 

 

4.3.1 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos os profissionais das categorias médicas e de enfermagem 

(enfermeiros e técnicos de enfermagem) atuantes na UTI nos diversos turnos, responsáveis 

pela inserção e no manuseio dos CVC que aceitassem participar por meio da assinatura do 

TCLE (Apêndice A). 

Outrossim, a pesquisa incluirá representantes do SCIH, a responsável técnica da UTI; 

a coordenadora de enfermagem da UTI; a representante da divisão de enfermagem do 

Hospital; representantes da gerência de atenção à saúde, do setor de vigilância em Saúde com 

a participação de representantes do Núcleo de Segurança do Paciente e que aceitem participar 

mediante a assinatura do assinatura do TCLE (Apêndice G) e do Termo de autorização para 

gravação de voz (Apêndice H). 

 

4.3.2 Critérios de exclusão 

 

260 observações de administração de medicação - 257 preparos  

32 procedimentos de inserção CVC;  

29 trocas de curativos de CVC 

19 enfermeiros  

64 Técnicos de enfermagem 

25 médicos 

Sete representantes da 

gestão do hospital 
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Foram excluídos os profissionais em processo de capacitação, como residentes 

médicos e de enfermagem das diversas áreas de especialização, bem como acadêmicos da 

graduação, seja médica ou de enfermagem. 

  A retirada da participação desses profissionais se dá a partir da compreensão que os 

mesmos não compõem o quadro de funcionários ativos do setor e, por isso, não possibilitaria 

uma representação fiel do perfil da equipe estudada.  

  Da mesma forma, essa população é flutuante, em virtude da rotatividade e curta 

permanência desses profissionais em treinamento no setor, não sendo possível atribuir ou 

estabelecer relação entre as posturas atitudinais positivas ou negativas dos mesmos frente à 

prevenção de infecções na UTI com a dos profissionais efetivos atuantes no cenário em 

questão. 

 Além disso, não participou do estudo os profissionais médicos e de enfermagem 

afastados por atestado médico ou licenças no período da coleta, bem como os faltosos no dia 

selecionado para o encontro do grupo focal.  

 

4.4. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da utilização de três instrumentos: questionário 

estruturado, checklist para observação sistemática não participante e o roteiro para o grupo 

focal. 

Os instrumentos de coleta de dados foram construídos mediante ampla revisão de 

literatura, para analisar as práticas de inserção e cuidados com a manutenção dos CVC.  

Para embasamento teórico foram utilizadas, como referencial para construção dos 

instrumentos, recomendações da ANVISA, OMS e as diretrizes internacionais propostas pelo 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC), bem como das recomendações do 

Institute for Healthcare Improvement (IHI). 

 

a) Questionário estruturado 

 

A utilização do questionário foi baseada no levantamento de dados padronizados, 

autoadministrado e individual. O objetivo foi coletar tantas informações objetivas quanto 

subjetivas pela disposição de questões fechadas e abertas para que se pudesse realizar a 

devida codificação das situações postas pelos participantes (FLICK, 2013; SAMPIERI; 

CALLADO; LÚCIO, 2013). 
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O questionário estruturado foi, portanto, elaborado a partir da composição de cinco 

domínios para avaliar aspectos, como: identificação dos participantes, percepção e atuação 

profissional, conhecimento e autoavaliação acerca dos procedimentos de inserção e cuidados 

durante a manutenção do CVC e, por fim, o reconhecimento de dificuldades para seguir 

práticas seguras.  

A intenção foi contemplar aspectos relacionados à caracterização da equipe para a 

obtenção de informações acerca de como essas práticas são realizadas e como elas são 

percebidas e relatadas pelos profissionais, analisando o conhecimento sobre o tema e 

dificuldades encontradas no estabelecimento das medidas de prevenção para essas infecções 

(Apêndices B e C).  

Foi possível obter dados para caracterização da amostra nos aspectos demográficos, 

como idade e sexo; funcional, como categoria profissional pertencente, turno de trabalho e 

carga horária; e de formação, a qual incluiu tempo de formação, tempo de atuação em UTI e  

pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Além disso, foram aplicados questionários com questões abertas e fechados acerca da 

realização e conhecimento das etapas desde a inserção do CVC até a manutenção, divididos 

em avaliação do conhecimento e autoavaliação de acordo com a categoria profissional.  

Assim, para a categoria médica, solicitou-se uma autoavaliação para as questões 

fechadas relacionadas à inserção de CVC e avaliação do conhecimento das práticas relativas à 

manutenção do CVC. A equipe de enfermagem, em contrapartida, realizou uma autoavaliação 

sobre os cuidados com a manutenção e uma avaliação do conhecimento acerca das práticas 

seguras de inserção de cateter. 

Quanto às questões abertas, as mesmas foram intercaladas para que os profissionais 

discorressem sobre as dificuldades encontradas diante do não cumprimento das medidas, 

mesmo quando eles reconheciam a importância dessas práticas, além de dispor como 

instrumento para a exposição sobre a impressão e sentimento de apoio institucional e da 

gestão à cultura de segurança no hospital.   

 

b) Checklist para observação sistemática 

 

O checklist para observação sistemática não participante foi construído a partir da 

concepção de dois domínios, sendo eles: inserção e manutenção - sendo que o último levou 

em consideração outras duas etapas, como preparo e administração de medicamentos e troca 
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de curativo de CVC (Apêndices D, E e F), por serem consideradas essas as atividades mais 

prevalentes durante o manuseio do CVC. 

O modelo observacional surge na perspectiva de estabelecer uma relação entre os 

fatores de risco e a ocorrência de um determinado evento sem intervenção do pesquisador, 

podendo ser classificados como analíticos aqueles que se detalham em investigar, e explicar 

uma relação de causa-efeito (FRONTEIRA, 2013). 

A utilização dessa técnica dar-se-á pela possibilidade de maior aproximação entre o 

pesquisador e as práticas, comportamentos ou situações que se desejam estudar em detrimento 

das demais ferramentas de coleta. Permite-se, portanto, a observação das pessoas, bem como 

do campo que estão inseridas no momento da prática em curso (FLICK, 2013).  

Para o domínio inserção foram levadas em consideração sete aspectos: situação de 

inserção, higienização das mãos (técnica utilizada, tempo utilizado para realização da 

higienização das mãos, conforme técnica escolhida e antisséptico utilizado), barreira máxima 

paramentação cirúrgica, preparo da pele, sítio de inserção escolha, técnica de fixação do CVC 

e utilização de ultrassom para guiar a prática.  

Com relação às variáveis relacionadas aos cuidados durante o preparo e administração 

de medicamentos incluíram: higiene das mãos, anterior à manipulação do CVC com descrição 

da técnica realizada; utilização de seringas estéreis abertas imediatamente antes do preparo 

das doses e soluções utilizadas até uma hora após o preparo; desinfecção do frasco ampola ou 

ampola com álcool 70% antes de inserir a agulha ou quebrar a ampola no preparo da dose, 

realização das desinfecções dos hubs, dânulas e conexões com solução alcóolica, uso de 

luvas, identificação dos sistemas de infusões e conexões com a periodicidade de troca dos 

mesmos; troca diária dos equipos de soluções intermitentes; utilização de Nutrição Parenteral 

(NPT) em via exclusiva do CVC. 

Quanto ao procedimento de troca de curativos de CVC foram analisadas: aspecto do 

curativo, identificando integridade do mesmo e presença de sujidade; proteção do curativo 

durante o banho, evitando molhar e visando preservar a integridade da cobertura; higienização 

das mãos antes da realização da troca, com descrição da técnica utilizada; tipo de luvas 

utilizada para o procedimento; utilização de barreiras de proteção; tipo de solução antisséptica 

e de cobertura escolhidas, bem como, categoria profissional responsável pelo procedimento. 

Para as ações e técnicas de higienização das mãos elencadas nos instrumentos foram 

utilizadas as recomendações da ANVISA e da Organização Pan-Americana de Saúde 

dispostos no Manual Segurança do Paciente em Serviços de Saúde: Higienização das Mãos e 
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no Manual para observadores: estratégia multimodal da OMS para a melhoria da higienização 

das mãos, respectivamente (BRASIL, 2008a; 2009b). 

 

c) Roteiro para Grupo Focal  

 

Por fim, o grupo focal surge como possibilidade metodológica de coleta de dados 

centrada na entrevista em grupo utilizada nas pesquisas qualitativas. Sua proposta é permitir a 

interação entre os participantes e compartilhamento de concepções e problematizações acerca 

de um tema (BACKES et al., 2011; FLICK, 2013). 

Assim, essa etapa foi conduzida por um roteiro previamente elaborado a partir dos 

dados coletados das etapas anteriores, porém de característica flexível que possibilite emergir 

questões pertinentes ao tema e reflexões não previstas. 

A intenção foi de fornecer liberdade aos participantes para discutir, definir ou repensar 

práticas e conceitos, bem como, compartilhar experiências e dificuldades acerca de um 

contexto da coletividade. (BACKES et al., 2011; GUEDES et al., 2006). 

O instrumento proposto foi composto a partir da análise das demandas apontadas pelos 

profissionais nas respostas dos questionários. O resultado parcial permitiu expor os fatores 

relacionados às principais dificuldades apresentadas para seguimento de práticas seguras e 

motivação por parte da gestão. Esses fatores foram dispostos em envelopes e distribuídos 

aleatoriamente para discussão no GF com a intenção de fomentar a possibilidade de se avaliar 

as condições das situações apresentadas, propostas de soluções e sugestões de mudanças para 

melhorias. 

 

4.4.1. Variáveis do estudo 

 

As variáveis adotadas para o questionário estruturado estão descritas a seguir no 

Quadro 3.  

 

Quadro 3. Descrição das variáveis de identificação dos participantes da pesquisa. Natal/RN, 

2019. 

VARIÁVEIS TIPO DE VARIÁVEIS 
CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

Idade Ordinal Em anos 

Sexo Nominal Masculino/Feminino 

Profissão Nominal Especificar 
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Fonte: Araújo (2019). 

 

Para a realização da etapa observacional não participante foi utilizado o checklist 

previamente elaborado, cujas variáveis estão descriminadas, conforme os procedimentos 

selecionados: inserção de CVC (Quadro 4), preparo e administração de medicamento (Quadro 

5) e troca de curativo (Quadro 6).  

 

Quadro 4. Descrição das variáveis para Inserção do cateter venoso central, conforme critérios 

de avaliação do instrumento observacional. Natal/RN, 2019. 

Ano de conclusão do curso Ordinal Em anos 

Especialização Nominal Especificar 

Pós-graduação stricto sensu Nominal Sim/Não 

Tempo de atuação em UTI Ordinal Em anos 

Turno de trabalho Nominal Diurno/Noturno 

Carga horária de trabalho Ordinal Em horas – 20/30/36/40 

VARIÁVEIS 
CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 
TIPO DE VARIÁVEL 

Situação de inserção 
Eletiva  

Emergência 
Qualitativa nominal 

Higienização das mãos 

Higienização simples das 

mãos/Fricção 

antisséptica/Higienização 

antisséptica das mãos/ 

Antissepsia cirúrgica das mãos. 

Qualitativa nominal 

Técnica adequada de 

higienização das mãos 
Sim/Não Qualitativa nominal  

Tempo adequado para 

técnica de higienização 

das mãos escolhida 

Sim/Não/ Tempo em segundos 

de acordo com a técnica de 

escolha 

Quantitativa contínua 

Utilização de barreira 

máxima 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Paramentação cirúrgica 

Máscara/Gorro/Avental 

estéril/Luva estéril/ Amplo 

campo estéril (cobertura máxima 

do paciente da cabeça aos pés). 

Qualitativa nominal 

Preparo da pele 

Álcool 70%/Clorexidina 

alcóolica/Degermante + 

Clorexidina alcóolica/Compostos 

iodóforos. 

Qualitativa nominal 

Secagem espontânea do 

antisséptico antes da 

punção 

Sim/Não Qualitativa nominal 

Fixação do cateter Ponto de sutura/Sem ponto de Qualitativa nominal 
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Fonte: Araújo (2019). 

 

Quadro 5. Descrição das variáveis para preparo e administração de medicamento pelo cateter 

venoso central conforme critérios de avaliação do instrumento observacional. Natal/RN, 2019. 

Fonte: Araújo (2019). 

 

Quadro 6. Descrição das variáveis para troca de curativos de cateter venoso central conforme 

critérios de avaliação do instrumento observacional. Natal/RN, 2019. 

fixação 

Utilização do USG para 

guiar a técnica 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Escolha do sítio de punção Subclávia/Jugular/ Femoral Qualitativa nominal 

VARIÁVIES 
CRITÉRIOS DE 

AVALIAÇÃO 

TIPO DE VARIÁVEL 

Higienização das mãos 

Higienização simples das 

mãos/Fricção 

antisséptica/Higienização 

antisséptica das mãos/ 

Antissepsia cirúrgica das mãos. 

Qualitativa nominal 

Utilização de seringas 

estéreis 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Utilização da solução até 1 

hora após preparo 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Desinfecção do frasco 

ampola ou ampola com 

álcool 70% antes de inserir 

a agulha ou quebrar a 

ampola 

Sim/Não Qualitativa nominal 

Fricção do Hub, dânulas e 

conectores com álcool 70% 

de 5 a 15 segundos 

Sim/Não Qualitativa nominal 

Uso de luvas Sim/Não/Especificação Qualitativa nominal 

Identificação dos equipos 

com data de troca 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Troca dos equipos 

intermitentes diariamente 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Uso de NPT Sim/Não  Qualitativa nominal 

Utilização de via exclusiva 

para NPT 
Sim/Não Qualitativa nominal 

VARIÁVEIS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
TIPO DE 

VARIÁVEL 

Aspecto do curativo antes da 

troca 

Limpo/íntegro/com sujidade/sem 

curativo 
Qualitativa nominal 
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Fonte: Araújo (2019) 

 

 

4.5 COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta de dados iniciou após submissão do projeto na Plataforma 

Brasil e aprovação pelos Comitês de Ética e Pesquisa da UFRN e do HUOL, no mês de 

fevereiro de 2018, conforme Parecer Consubstanciado nº 2.721.411/CAAE: 

80013817.8.3001.5292 (Anexo I). 

A coleta de dados foi realizada em três momentos que corresponderam à aplicação de 

questionários, seguidos da observação não participante e da realização do grupo focal, 

conforme descritos a seguir e representados no Quadro 7. 

 

4.5.1 Pré teste e aplicação do Questionário estruturado 

 

De posse da autorização para o início da pesquisa, foi realizado, no mesmo mês, o pré-

teste do questionário com profissionais atuantes em UTI de outro hospital com características 

semelhantes, na mesma capital, a fim de avaliar a sua aplicabilidade, no que diz respeito a 

validade, fidedignidade e confiabilidade.  

Proteção do curativo durante o 

banho 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Higienização das mãos  

Higienização simples das 

mãos/Fricção 

antisséptica/Higienização 

antisséptica das mãos/ Antissepsia 

cirúrgica das mãos. 

Qualitativa nominal 

Uso de Luvas Sim/Não/Especificar Qualitativa nominal 

Uso de barreira de proteção Sim/Não/Especificar Qualitativa nominal 

Solução antisséptica Álcool 70%/ clorexidina alcóolica. Qualitativa nominal 

Cobertura de escolha 

Gaze e micropore ou esparadrapo/ 

Filme transparente/ Cobertura 

transparente com clorexidina 

Qualitativa nominal 

Identificação com data de 

troca 
Sim/Não Qualitativa nominal 

Responsável pelo 

procedimento 

Enfermeiro/Técnico de 

Enfermagem 
Qualitativa nominal 
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Quadro 7. Descrição das etapas da coleta de dados, conforme população, critérios de inclusão, critérios de exclusão, instrumento e procedimento 

de coleta de dados. Natal/RN, 2019. 

 

MÉTODOS QUESTIONÁRIO OBSERVACIONAL GRUPO FOCAL 

População 

25 - Médicos 

19 - Enfermeiros 

64 - Técnicos de Enfermagem 

Médicos 

Enfermeiros 

Técnicos de Enfermagem 

Sete participantes: Um responsável 

técnico da UTI; da coordenação de 

enfermagem da UTI; da divisão de 

enfermagem do Hospital e do SCIH;  

Dois representantes da gerência de 

atenção à saúde; um representante do 

NSP 

Critérios de 

inclusão 

- Profissionais que desenvolvam as 

atividades na UTI; 

- Que manuseiem os CVC;  

- Que implantem os CVC;  

- Que estejam na escala dos turnos 

de trabalho diurno ou noturno; 

- Que aceitem participar da 

pesquisa por meio da assinatura do 

TCLE 

- Profissionais que desenvolvam as 

atividades na UTI; 

- Que manuseiem os CVC;  

- Que implantem os CVC;  

- Que estejam na escala dos turnos de 

trabalho diurno ou noturno; 

-Que aceitem participar da pesquisa por 

meio da assinatura do TCLE 

- Ser responsável técnico pela UTI; 

- Ser coordenador da equipe de 

enfermagem da UTI; 

- Ser gerente de enfermagem da 

instituição; 

- Ser membro do SCIH;  

- Ser membro do NSP; 

- Ser representante da Gestão Hospitalar; 

- Que aceitem participar da pesquisa por 

meio da assinatura do TCLE; 

- Que aceite participar pela assinatura do 

Termo de autorização para gravação de 

voz 

Critérios de 

exclusão 

Profissionais médicos e de 

enfermagem afastados por atestado 

médico ou licenças; 

 

- Profissionais médicos e de 

enfermagem afastados por atestado 

médico ou licenças; 

- Profissionais em processo de 

capacitação: residentes médicos e de 

enfermagem das diversas áreas de 

especialização; 

Os faltosos 
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- Acadêmicos da graduação.  

Instrumento de 

coleta 
Questionário estruturado  

Checklist para observação sistemática 

não participante com os domínios: 

- Inserção de CVC; 

- Preparo e administração de 

medicamento; 

Troca de curativos de CVC. 

 

Roteiro composto por questões 

norteadoras sobre o tema de característica 

flexível. 

Coleta de dados 

- Realização do pré-teste; 

- Aplicado de maneira presencial; 

- Preenchidos pelos participantes de 

forma escrita e individualmente na 

ocasião da solicitação de 

participação 

- Realizado de forma sistemática não 

participante dos procedimentos e 

práticas realizados pelos profissionais 

de saúde nos cuidados ao CVC; 

-Observação conforme oportunidade; 

- Os procedimentos considerados foram 

acompanhados do início ao fim; 

- Ocupação de um posicionamento 

central, fixo no posto de enfermagem 

para obter amplo campo visual dos 

profissionais e todas as etapas dos 

procedimentos; 

- Nas punções de CVC: utilização de 

um cronômetro digital para mensuração 

do tempo de escovação das mãos.  

- Foram observados: 

260 administrações de medicamentos, 

sendo 257 preparos; 

32 inserções de CVC; 

29 trocas de curativos. 

 

 

- Foi realizado um encontro; 

- Duração de uma hora; 

- Realizado em uma sala de reunião 

climatizada do próprio hospital com 

cadeiras dispostas em círculo; 

- Utilização de gravador de voz 

- Realizada por um moderador com o 

auxílio de dois relatores que auxiliaram 

na captação de linguagens não verbais e 

expressões dos participantes no momento 

das discussões.  

 

Fonte: Araújo (2019).
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O acesso às dependências da instituição foi viabilizado após a anuência da direção e 

mediante a apresentação dos objetivos da pesquisa, bem como do parecer favorável dos 

comitês de ética que autorizavam o início da mesma.  

Dessa forma, conforme data e horário disponibilizado pelo hospital procedeu-se a 

aplicação dos questionários com abordagem aos profissionais da saúde que manuseavam o 

CVC sendo que, ao total, sete aceitaram participar desta etapa, correspondendo a um 

profissional da categoria médica; um enfermeiro e cinco técnicos em enfermagem. Foi 

realizado à posteriori a avaliação da necessidade de ajuste do instrumento e adequação após 

identificação de prováveis falhas exequíveis durante a elaboração. 

Após algumas alterações relevantes no instrumento, em março de 2018 deu-se início à 

coleta de dados com a aplicação dos questionários com os profissionais atuantes na UTI do 

HUOL das categorias Médica e de Enfermagem dos diferentes turnos que aceitaram participar 

mediante a assinatura do TCLE.  

Os questionários foram oferecidos de maneira presencial e preenchidos pelos 

participantes de forma escrita e individualmente na ocasião da solicitação de participação. 

Aqueles profissionais que não puderam responder no momento da abordagem por motivo de 

suas atribuições, foram abordados em outro momento que julgassem mais adequado para 

proceder às respostas. 

 

4.5.2 Observação não participante 

 

Paralelamente e conforme autorização de participação pela assinatura do TCLE 

procedeu-se a realização da coleta observacional, alternadamente entre os turnos e nos 

diferentes dias da semana, incluindo finais de semana e feriados, com variações de 

frequências e distribuições nos turnos conforme disponibilidade e conveniência do 

pesquisador.  

O início dessa etapa ocorreu a partir da segunda quinzena de março de 2018 e, 

conforme previamente estabelecido, perdurou por quatro meses, sendo concluída ao final do 

mês de junho de 2018.  

As observações aconteceram de forma sistemática não participante dos procedimentos 

e práticas realizados pelos profissionais de saúde nos cuidados ao CVC e com metodologia de 

observação conforme oportunidade. Assim, para esse momento, foram considerados somente 

aqueles procedimentos devidamente avaliados no prezado momento pela pesquisadora e que 

foram acompanhados do início ao fim. 
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A coleta foi realizada com a colaboração de dois alunos com bolsas do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), os quais estavam 

devidamente cadastrados junto à plataforma Brasil, enquanto que um estagiário auxiliou na 

coleta observacional.  

Dessa forma, antes de proceder com a coleta, foi realizado uma apresentação prévia do 

trabalho aos bolsistas, seguido de um treinamento para aplicação dos instrumentos a partir do 

estabelecimento de critérios e instruções para operacionalização do estudo. 

Deve-se destaque à participação dos pesquisadores que foi limitada à observação e 

anotações dos processos elencados por instrumentos padronizados de forma a contemplar as 

etapas importantes para os procedimentos previamente estabelecidos, visando a uniformidade 

da coleta e de forma a garantir a fidedignidade dos dados. 

Durante essa etapa da pesquisa, para o quesito inserção de CVC foram consideradas 

apenas as punções de cateter realizados na unidade estudada para fins terapêuticos, destinados 

à necessidade de drogas vasoativas, sedação, terapia nutricional parenteral, dentre outros, 

sendo desconsideradas as punções destinadas à inserção de cateter duplo lúmen tipo Shilley, 

utilizados como acesso de curta permanência para terapia renal substitutiva.  

Apesar dessa prática ocorrer com certa frequência nessa UTI, impossibilitaria a 

avaliação das etapas seguintes relativas à manutenção, uma vez que, reservadas algumas 

excepcionalidades, não é manipulada pela equipe assistente da UTI, ficando restrito à equipe 

da Hemodiálise do Hospital a troca de curativos e manipulação durante início de sessão de 

hemofiltração.  

Assim, a abordagem aconteceu de forma a buscar a preservação da identidade dos 

observados e com total valorização da discrição. Devido à organização física dos leitos da 

UTI encontrar-se em círculo, optou-se por ocupar um posicionamento central, fixo no posto 

de enfermagem, para que se conseguisse obter amplo campo de visual sobre os profissionais, 

leitos, disposição dos lavatórios e dos dispensadores de álcool gel, de forma permitir o 

acompanhamento das etapas necessárias para preenchimento do instrumento. 

Na avaliação da higienização das mãos foram consideradas as técnicas de higienização 

simples das mãos com água e sabão; fricção antisséptica com soluções alcóolicas e a 

antissepsia cirúrgica, respeitando suas respectivas indicações de acordo com o procedimento a 

ser realizado. 

Portanto, para punção de CVC foi considerado procedimento adequado de 

higienização das mãos quando a técnica escolhida foi a antissepsia cirúrgica. A mesma 
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deveria acontecer com a utilização de escovas descartáveis impregnada com antisséptico que 

o serviço dispõe para a realização desses procedimentos.  

A técnica deveria respeitar, ainda, o sentido: unhas, mãos, espaços interdigitais e 

cotovelo, com movimentos de fricção que perdurassem um intervalo de tempo de três a cinco 

minutos e, em virtude disso, foi necessário lançar mão de um cronômetro digital para 

mensuração do tempo na ocasião de cada procedimento. 

Paralelamente, nas observações dos preparos e administrações das medicações, bem 

como nas trocas dos curativos de CVC foram consideradas a higienização simples com água e 

sabão ou a fricção antisséptica das mãos com preparos alcoólicos como técnicas adequadas, 

desde que respeitando suas indicações e os momentos para a ocorrência de cada uma.  

Nessa perspectiva, a fricção com solução alcóolica e a lavagem simples com água e 

sabão deveriam ocorrer anteriormente ao contato com o paciente, antes da realização de 

procedimentos ou após o contato com áreas próximas ao paciente e diante da exposição aos 

fluidos corporais; sendo a higienização com água e sabão obrigatória na presença de sujidade 

aparente nas mãos ou após a utilização de luvas. 

Ou seja, ainda que a ação tenha sido desempenhada, porém não respeite a indicação 

correta, a mesma não será considerada para fins de conformidade, sendo assinalada no 

instrumento como não realizada. 

 

4.5.3. Grupo Focal 

 

Os dados qualitativos da pesquisa foram coletados ainda, a partir da técnica de grupo 

focal, após início da análise dos dados advindos das questões abertas dos questionários 

respondidos pelos profissionais. O intuito foi identificar como ocorre o enfrentamento por 

parte dos gestores e seus representantes diante das dificuldades para manutenção do cuidado 

seguro na instituição (Apêndice I).   

Inicialmente foi realizada uma breve apresentação da pesquisa aos mesmos, com 

aproximação do tema, os objetivos, relevância do estudo e esclarecimento sobre as etapas do 

trabalho já realizadas e que tinham permitido chegar a esse ponto da pesquisa.  

Assim, as dimensões foram organizadas conforme relevância com que foram 

apontadas pelos profissionais e as principais dificuldades foram abordadas para serem 

discutidas em grupo. Os assuntos foram exemplificados com trechos das falas dos 

profissionais e foram organizados em envelopes e distribuídos de forma aleatória entre os 

participantes.    
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Foi estipulada uma ordem para que cada tópico fosse lido e discutido para que se 

pudesse, em seguida, dar prosseguimento aos demais temas.  Além disso, foi facultado aos 

participantes a possibilidade de se inscrever quando sentissem necessidade de se posicionar 

ou de propor soluções frente alguma explanação dos demais integrantes, como uma forma de 

complementar e contribuir com a discussão.  

Para tanto, nessa etapa de coleta de dados foi realizado um único encontro com os 

representantes da gestão do hospital com duração de cerca de uma hora, realizado em uma 

sala de reunião do próprio hospital estruturada de forma a permitir a coesão e interação entre 

o grupo participante. 

A escolha dos participantes procurou respeitar a população e amostra selecionada no 

método desta pesquisa. O convite aconteceu pessoalmente e, em alguns casos, com o auxílio 

de aplicativo de mensagens pelo celular, quando não foi possível conseguir da primeira forma.  

A data e horário foram estabelecidas após consenso entre as disponibilidades dos 

participantes. Ao total, foram convidados nove representantes para o grupo focal, sendo que 

dois não compareceram no dia agendado e foram, portanto, excluídos da pesquisa, finalizando 

esta etapa com sete representantes. 

A reunião foi conduzida por um roteiro previamente elaborado, porém de 

característica flexível que possibilitou emergir questões pertinentes ao tema e reflexões não 

previstas, com vistas a discutir pontos pertinentes acerca da política institucional de 

assistência segura no contexto da prevenção das IPCS. 

A condução desse grupo foi realizada por um moderador com o auxílio de dois 

relatores que auxiliaram na captação de linguagens não verbais e expressões dos participantes 

no momento das discussões.  

Além disso, foi utilizado recurso de gravação de áudio que possibilitou a transcrição 

das falas para o processamento de análise dos dados. Por isso, a utilização desse instrumento 

estará disposta no TCLE que foi assinado por todos convidados que aceitaram participar do 

encontro, bem como o Termo de autorização para gravação de voz, respeitando todos os 

requisitos éticos dessa etapa.  

 

4.6 ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.6.1 Quantitativo: descritivo 
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Os dados provenientes das observações e dos questionários foram organizados e 

analisados com base na estatística descritiva e inferencial.  

O banco de dados foi construído em formato EXCEL, versão 2017, para realização das 

tabelas descritivas e aplicação de testes estatísticos utilizou-se o software Statistica SPSS, 

versão 25.0. 

A seguir temos um quadro resumo das ferramentas estatísticas aplicadas no estudo. 

Quadro 8. Descrição das análises estatísticas utilizadas. Natal/RN, 2019. 

 

Análise 
Nome da 

análise 
Objetivo da análise Técnica utilizada 

Resultados 

apresentados em 

1 
Análise 

descritiva 

Análise exploratória 

dos dados 

Distribuição de frequência 

absoluta e relativa, 

mínimo, máximo, quantis, 

média, desvio padrão e 

coeficiente de variação 

Tabela 1 

Tabela 2 

Tabela 3 

Tabela 4 

Tabela 6 

Tabela 7 

Tabela 8 

Tabela 9 

Tabela 10 

Tabela 11 

Tabela 12 

Tabela 13 

Tabela 14 

Tabela 15 

Tabela 16 

Tabela 17 

Tabela 18 

Tabela 19 

2 
Teste Qui-

quadrado 

Verificar associação 

entre as variáveis 

analisadas 

Cruzamento de variáveis 

Tabela 7 

Tabela 17 

Tabela 19 
Fonte: Araújo (2019). 

Nas avaliações do perfil dos entrevistados, percepção e atuação profissional, e na 

avaliação e conhecimento da inserção e manutenção do CVC, assim como na avaliação de 

inserção, administração de medicamentos e troca de curativos, realizou-se análise descritiva 

por meio de distribuições de frequências absolutas e relativas (%), sendo apresentadas em 

tabelas. Enquanto que na variável numérica de idade, tempo de atuação, tempo de formação, 

tempo de capacitação, tempo de higienização, analisaram-se estatísticas descritivas de 

medidas de tendência e de dispersão dos dados, como por exemplo: mínimo, máximo, média 

e desvio padrão.  
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Na comparação dos itens sobre percepção e atuação profissional com o cargo 

exercido, bem como administração de medicamento e troca de curativos com o cargo 

exercido, aplicou-se o teste estatístico Qui-Quadrado ou de exato de Fischer para caselas com 

valor esperado menor que 5. Para todos os testes estatísticos realizados, o nível de 

significância foi de 5%. 

 

4.6.2 Qualitativo: análise de conteúdo por Minayo 

 

Essa fase da análise qualitativa levou em consideração as etapas da técnica de análise 

proposto por Minayo (2001) com intuito de realizar uma compreensão a partir dos dados 

levantados para relacionar, confirmando ou refutando, os pressupostos tratados no estudo. 

Assim, partindo das etapas para análise do conteúdo propostos, o primeiro nível de 

interpretação considerado foi o das determinações sociais do grupo estudado, seu contexto 

social, econômico histórico e político relacionado. No segundo nível analisamos as 

informações observadas, comportamentos, comunicações verbais e não verbais (MINAYO, 

2001). 

Para alcançar os dados, Minayo (2001) propõe alguns passos, que incluem: pré-

análise, codificação e tratamento dos resultados. Baseado nisso, inicialmente, realizou-se a 

organização do material com formulação dos objetivos e de hipóteses para dar seguimento à 

análise propriamente dita. Em seguida foi feita a releitura e transcrição das falas para 

codificação e categorização dos achados, considerando-se o princípio da exaustão para 

exploração do material selecionado. Por fim, a análise final permitiu a interpretação e 

conclusão sobre o assunto, aproximando os achados com os objetivos e as questões de 

pesquisa (Figura 1). 

Portanto, na medida em que foi realizado o grupo focal, as falas e diários foram 

transcritos, realizadas leituras, e processado a análise. Para sistematização de análise, 

utilizamos o software Atlas Ti versão 8.3.20, permitindo a organização e o tratamento dos 

dados. 

Para garantir o sigilo dos participantes do grupo focal, uma vez que os cargos por eles 

ocupados são de fácil identificação, as falas foram inseridas no software de forma impessoal, 

sem a identificação do respectivo profissional. Dessa forma, o que analisamos foram as falas 

dos profissionais, enquanto representantes da gestão como um todo. 

Dessa forma, para análise dos dados qualitativos foram respeitadas as etapas elencadas 

pela autora, partindo das respectivas finalidades de cada uma para se consiga realizar uma 
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interpretação ampla, com fundamentação teórica e prática para se atingir os objetivos da 

pesquisa.  

Figura 1. Diagrama com as representações das etapas de análise qualitativa utilizadas na 

pesquisa baseado na análise de conteúdo de Minayo. Natal/RN, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2019). 
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Portanto, a partir das etapas de análise de conteúdo, proposta por Minayo, e utilizando 

o software Atlas Ti foi possível analisar as respostas oriundas das perguntas abertas e as falas 

presentes no grupo focal por meio de suas transcrições e inserções no programa e utilização 

de suas ferramentas analíticas de codificação, refinamento e categorização dos achados, 

conforme ilustram as figuras 2,3 e 4 abaixo. 

 

Figura 2: Tela do Atlas Ti apresentando a análise das questões abertas do questionário 

aplicado aos profissionais participantes do estudo. Natal/RN, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Figura 3: Tela do Atlas ti apresentando a família de códigos e seus respectivos códigos 

elucidados a partir da análise das respostas das perguntas abertas do questionário. Natal/RN, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2019). 

 

Figura 4: Tela do Atlas ti apresentado as categorias e subcategorias elucidadas a partir da 

análise de conteúdo das falas do grupo focal. Natal/RN, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria, utilizado o Atlas Ti, 2019. 

Fonte: Araújo (2019). 
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

Este estudo está devidamente cadastrado na Plataforma Brasil e foi submetido à 

apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN e do HUOL com aprovação, conforme 

Parecer Consubstanciado nº 2.721.411/CAAE: 80013817.8.3001.5292 (Anexo I). 

A pesquisa respeita inteiramente as determinações da Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), bem como os preceitos fundamentais da Bioética 

referentes à beneficência, não maleficência, justiça e autonomia (BRASIL, 2012). 
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5 RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os principais resultados quantitativos provenientes da 

análise dos questionários e do observacional, bem como da etapa qualitativa advinda do grupo 

focal da pesquisa realizada. 

 

5.1 ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA SEGURANÇA DO PACIENTE COM CVC 

 

Participaram da pesquisa 108 profissionais da saúde que trabalham na UTI e que 

manuseavam o cateter venoso central, desde a sua inserção até a manutenção, tais como: 

médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem. 

 

a) Perfil dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva 

 

Dos participantes da pesquisa, a maioria era do sexo feminino (59,26%), na faixa 

etária de até 40 anos (70,37%). Quanto ao cargo exercido, 59,26% eram técnico em 

enfermagem, 23,15% médicos e 17,59% enfermeiros. A maior parte possui especialização 

(55,56%), sendo a terapia intensiva predominante (55%). A atuação no turno noturno foi 

prevalente (56,48%). (Tabela 1) 

 

Tabela 1. Perfil dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva que manuseiam o cateter 

venosos central. Natal/RN, 2019. 

 

Perfil do profissional N % 

Sexo 
Feminino 64 59,26 
Masculino 44 40,74 

Faixa etária 
Até 40 anos 76 70,37 

Acima de 40 anos 32 29,63 

Cargo exercido 
Técnico de enfermagem 64 59,26 

Médico 25 23,15 
Enfermeiro 19 17,59 

Possui especialização 
Sim 60 55,56 

Não 48 44,44 

Tipo de especializações 

(Múltipla resposta) 

Terapia intensiva 41 68,33 
Cardiologia 12 20,00 

Clínica médica 7 11,66 
Urgência 5 8,33 

Enfermagem do trabalho 5 8,33 
Pneumologia 4 6,67 
Saúde pública 3 5,00 

Geriatria 2 3,33 
Instrumentação cirúrgica 2 3,33 
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Perfil do profissional N % 
Obstetrícia 2 3,33 

Atendimento Pré-hospitalar 1 1,67 
Hemodinâmica 1 1,67 

Ergometria 1 1,67 
Marcapasso 1 1,67 

Ecocardiografia 1 1,67 
Hemodiálise 1 1,67 
Nefrologia 1 1,67 
Pediatria 1 1,67 

Enfermagem cirúrgica 1 1,67 
Gestão em Saúde Pública 1 1,67 
Gestão da Qualidade Total 1 1,67 

Auditoria 1 1,67 
Vigilância Sanitária 1 1,67 

Cirurgia geral 1 1,67 

Possui pós-graduação 

stricto sensu 

Não 98 90,74 

Sim 10 9,26 

Turno de trabalho 

(Múltipla resposta) 

Noite 61 56,48 
Manhã 51 47,22 
Tarde 46 42,59 

 Total 108 100,00 
Fonte: Araújo (2019). 

 

Na Tabela 2, observa-se que a idade dos participantes variava de 27 a 60 anos, média 

das idades de 38,04 (±7,03), possuía tempo de formação de três a 32 anos, média de 14,11 

(±5,923) e com tempo de atuação de no mínimo oito meses e máximo de 25 anos, média de 

9,23 (±6,15). A carga horária variava de 20 a 40 horas semanais, média de 33,92 (±5,22).  

 

Tabela 2. Caracterização dos profissionais quanto à idade, a carga horária, ao tempo de 

formação e a atuação em UTI. Natal/RN, 2019. 

Variáveis Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP* CV** 

Idade (anos) 27,00 60,00 32,00 37,00 43,00 38,04 7,03 18,49 

Tempo de formação (anos) 3,00 32,00 10,00 12,00 18,00 14,11 5,92 41,93 

Tempo de atuação (anos) 0,08 25,00 4,00 8,00 12,00 9,23 6,15 66,67 

Carga horária (horas) 20,00 40,00 36,00 36,00 36,00 33,85 5,22 15,41 
Fonte: Araújo (2019). 

DP*: Desvio Padrão 

CV**: Coeficiente de Variação 
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Tabela 3. Caracterização do cargo exercido quanto ao sexo e faixa etária. Natal/RN, 2019. 

Caracterização  Técnico 

denfermagem 

Médico Enfermeiro 

Sexo 
Feminino 73,44% (n=47) 8,00% (n=2) 78,95% (n=15) 

Masculino 26,56% (n=17) 92,00% (n=23) 21,05% (n=4) 

Faixa etária 
Até 40 anos 75,00% (n=48) 44,00% (n=11) 89,47% (n=17) 

Acima de 40 anos 25,00% (n=16) 56,00% (n=14) 10,53% (n=2) 

Total 100,00% (n=64) 100,00% 

(n=25) 

100,00% (n=19) 
Fonte: Araújo (2019). 

 

Observa-se na Tabela 3 que o sexo feminino foi predominante entre as categorias de 

enfermagem, assim como a faixa etária até 40 anos e os homens foram mais prevalentes entre 

os médicos que apresentaram faixas etárias acima de 40 anos. O tempo de atuação em UTI 

para os técnicos de enfermagem foi de 8,52 (±5,48) anos; para enfermeiros, 6,61 (±4,79) e de 

13,04 (±7,13) para os médicos. 

 

Tabela 4. Caracterização do cargo exercido pelos profissionais que manusearam cateter 

venoso central quanto à idade, e tempo de atuação em UTI. Natal/RN, 2019. 

Variáveis 
Cargo 

exercido 
Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP* CV** 

Idade 

(em anos) 

Técnico de 

enfermagem 
27,00 60,00 32,00 37,00 40,50 37,47 6,79 18,13 

Médico 29,00 55,00 37,00 43,00 46,00 42,16 6,80 16,13 

Enfermeiro 28,00 52,00 31,00 33,00 37,00 34,53 5,76 16,68 

Tempo de 

atuação 

(em anos) 

Técnico de 

enfermagem 
0,08 24,00 4,00 8,00 11,00 8,52 5,48 64,35 

Médico 3,00 25,00 8,00 11,00 18,00 13,04 7,13 54,65 

Enfermeiro 0,58 20,00 2,00 8,00 10,00 6,61 4,79 72,50 
Fonte: Araújo (2019). 

DP*: Desvio Padrão 

CV**: Coeficiente de Variação 

 

 Na Tabela 4 observa-se que entre os cargos exercidos, o profissional médico 

apresentava a maior média de idade (42,16), assim como a maior média de tempo de atuação 

(13,04) 

 

b) Percepção e atuação profissional referentes a infecção primária da corrente sanguínea 

associada ao CVC 
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Tabela 5. Percepção e atuação profissional referentes à infecção primária da corrente 

sanguínea associada ao cateter venoso central. Natal/RN, 2018. 

             Questões                                             Respostas n % 

Conhece as medidas de prevenção para 

infecção da corrente sanguínea no CVC? 

Sim 106 98,15 

Não 2 1,85 

Recebeu capacitação sobre prevenção de 

IPCS? 

Sim 41 37,96 

Não 67 62,04 

Recebeu capacitação sobre higienização 

das mãos? 

Sim 98 90,74 

Não 10 9,26 

Existe na instituição política escrita para 

seguir bundle de cateter? 

Sim 65 60,19 

Desconheço 41 37,96 

Não 2 1,85 

Conhece dos princípios de prevenção 

propostos pelo bundle? 

Sim 63 58,33 

Não 45 41,67 

Já trabalhou com esse tipo de 

metodologia de seguir bundle? 

Sim 37 58,73 

Não 26 41,27 

Sente que a gestão do serviço motiva a 

realizar cuidados seguros? 

 

 

com uma política institucional 

direcionado à prevenção de IPCS 

Sim 78 72,22 

Não 30 27,78 

Reconhece dificuldades para seguir por 

completo as práticas seguras de inserção 

e manutenção de CVC? 

Sim 19 17,59 

Às vezes 35 32,41 

Não 54 50,00 

 Total 108 100,00 
Fonte: Araújo (2019). 

 

 

Observa-se na Tabela 5 que a maioria (98,15%) refere possuir conhecimento das 

medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea no CVC, não receberam (62,04%) 

capacitação sobre prevenção de IPCS, mas receberam sobre higienização das mãos (90,74%).  

A maioria dos participantes (60,19%) afirma a existência na instituição de política 

escrita para seguir bundle de cateter, no entanto, percentual significante (37,96%) afirma 

desconhecer tais medidas. A maior parte dos respondentes (58,33%) afirma possuir 

conhecimento dos princípios de prevenção propostos pelo bundle e já trabalhou com esse tipo 

de metodologia de seguir bundle (58,73%). 
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 A maioria relata, ainda, sentir que a gestão do serviço motiva a realizar cuidados 

seguros com uma política institucional (72,22%) e reconhecem que há dificuldade em seguir 

por completo as práticas seguras (50%).  

 

Tabela 6. Caracterização dos profissionais quanto ao tempo de capacitação sobre prevenção 

das infecções primárias da corrente sanguínea e de higienização das mãos. Natal/RN, 2018. 

Tempo de capacitação Min  

Mín 

Máx 25% Med 75% Média DP* CV** 
 

Prevenção de IPCS (anos) 0,02 20,00 0,17 1,00 3,00 2,40 3,84 159,93 

Higienização das mãos (anos) 0,01 20,00 1,00 2,00 5,00 3,88 4,54 116,99 
Fonte: Araújo (2019). 

DP*: Desvio Padrão 

CV**: Coeficiente de Variação 

 

Conforme apresentado na Tabela 7, enfermeiros e médicos relataram apresentar maior 

conhecimento sobre as medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea no CVC, 

com 100% em cada categoria; o médico foi a categoria profissional que menos recebeu 

capacitação sobre prevenção de IPCS (16%). Os técnicos foram os profissionais que mais 

receberam capacitação sobre higienização das mãos (96,87%).  

Além disso, os enfermeiros foram os profissionais que mais negaram a existência na 

instituição de política escrita para seguir bundle de cateter (73,68%) e os que mais relataram 

ter conhecimento dos princípios de prevenção propostos pelo bundle (73,68%), apesar da 

maioria não ter trabalhado com essa proposta de prevenção (57,14%).  

A categoria médica foi a que mais afirmou já ter trabalhado com esse tipo de 

metodologia de seguir bundle. Os enfermeiros são os que mais sentem que a gestão do serviço 

motiva a realizar cuidados seguros com uma política institucional direcionado à prevenção de 

IPCS (78,95%). Os técnicos de enfermagem apresentaram maior percentual de não 

reconhecimento da dificuldade em seguir por completo as práticas seguras de inserção e 

manutenção de CVC (67,19%).  

Foi possível perceber evidências de significância estatística entre receber capacitação 

sobre prevenção de IPCS e higienização das mãos, e reconhecimento da dificuldade em seguir 

por completo as práticas seguras de inserção e manutenção de CVC com o cargo exercido na 

instituição. Onde os técnicos de enfermagem e enfermeiros apresentaram maior percentual de 

participação em capacitações de prevenção de IPCS e higienização das mãos.  

Além disso, temos que os técnicos de enfermagem tiveram maior percentual de não 

reconhecimento quanto dificuldade em seguir por completo as práticas seguras de inserção e 

manutenção de CVC. 
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Tabela 7. Percepção e atuação dos profissionais referentes à infecção primária da corrente 

sanguínea associada ao cateter venoso central e as categorias profissionais. Natal/RN, 2019. 

Percepção e atuação do profissional 

Categoria profissional 

p-valor Téc. de 

enfermagem 
Médico Enfermeiro 

Conhece as medidas de 

prevenção para infecção da 

corrente sanguínea no 

CVC? 

Sim 
96,87% 

(n=62) 

100,00

% 

(n=25) 

100,00% 

(n=19) 
0,496 

Não 
3,13% 

(n=2) 

0,00% 

(n=0) 

0,00% 

(n=0) 

Recebeu capacitação sobre 

prevenção de IPCS? 

Sim 
48,44% 

(n=31) 

16,00% 

(n=4) 

31,58% 

(n=6) 
0,015 

Não 
51,56% 

(n=33) 

84,00% 

(n=21) 

68,42% 

(n=13) 

Recebeu capacitação sobre 

higienização das mãos? 

Sim 
96,87% 

(n=62) 

72,00% 

(n=18) 

94,74% 

(n=18) 
0,001 

Não 
3,13% 

(n=2) 

28,00% 

(n=7) 

5,26% 

(n=1) 

Existe na instituição de 

política escrita para seguir 

bundle de cateter? 

Sim 
42,19% 

(n=27) 

40,00% 

(n=10) 

21,05% 

(n=4) 

0,382 Não 
56,25% 

(n=36) 

60,00% 

(n=15) 

73,68% 

(n=14) 

Desconheço 
1,56% 

(n=1) 

0,00% 

(n=0) 

5,27% 

(n=1) 

Conhece os princípios de 

prevenção propostos pelo 

bundle? 

Sim 
53,12% 

(n=34) 

60,00% 

(n=15) 

73,68% 

(n=14) 
0,275 

Não 
46,88% 

(n=30) 

40,00% 

(n=10) 

26,32% 

(n=5) 

Já trabalhou com esse tipo 

de metodologia de seguir 

bundle? 

Sim 
58,82% 

(n=20) 

73,33% 

(n=15) 

42,86% 

(n=6) 

0,250 

Não 
41,18% 

(n=14) 

26,67% 

(n=4) 

57,14% 

(n=8) 

Sente que a gestão do 

serviço motiva a realizar 

cuidados seguros com uma 

política institucional 

direcionado à prevenção de 

IPCS? 

Sim 
75,00% 

(n=48) 

60,00% 

(n=15) 

78,95% 

(n=15) 

0,281 

Não 
25,00% 

(n=16) 

40,00% 

(n=10) 

21,05% 

(n=4) 
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Reconhece as dificuldades 

em seguir por completo as 

práticas seguras de inserção 

e manutenção de CVC? 

Sim 
10,94% 

(n=7) 

36,00% 

(n=9) 

15,79% 

(n=3) 

< 0,001 Às vezes 
21,87% 

(n=17) 

40,00% 

(n=10) 

57,89% 

(n=11) 

Não 
67,19% 

(n=43) 

24,000

% (n=6) 

26,32% 

(n=5) 

Total 100,00% 

(n=64) 

100,00

% 

(n=25) 

100,00% 

(n=19) 
 

Fonte: Araújo (2019). 

 

 

c) Autoavaliação e conhecimento 

 

A Tabela 8 apresenta os resultados referente à autoavaliação dos médicos quanto à 

inserção do CVC. Observa-se que a maioria desses profissionais sempre (92%) higieniza as 

mãos, sempre (88%) utiliza a paramentação correta, sempre (80%) realiza o preparo adequado 

da pele, sempre (56%) evita punção da veia femoral como sítio de escolha e quase sempre 

(48%) faz a verificação diária e registro quanto à necessidade do dispositivo, provendo 

retirada quando não for necessário. 

 

Tabela 8. Autoavaliação dos médicos quanto à inserção cateter venoso central. Natal/RN, 

2019. 

 

Itens Freq. Sempre 
Quase 

sempre 

Às 

vezes 
Nunca Total 

Higienização das mãos 
n 23 1 1 --- 25 

% 92,00 4,00 4,00 --- 100,00 

Uso de paramentação completa 
n 22 3 --- --- 25 

% 88,00 12,00 --- --- 100,00 

Preparo adequado da pele 
n 20 5 --- --- 25 

% 80,00 20,00 --- --- 100,00 

Evitar punção da veia femoral como 

sítio de escolha 

n 14 7 4 --- 25 

% 56,00 28,00 16,00 --- 100,00 

Verificação diária e registro quanto à 

necessidade 

do dispositivo, provendo retirada 

quando não for necessário 

n 9 12 3 1 25 

% 36,00 48,00 12,00 4,00 100,00 

Fonte: Araújo (2019). 

 

No que concerne aos dados relacionados ao conhecimento dos médicos sobre 

manutenção do CVC apresentados na Tabela 9, verifica-se que a maioria afirmou que sempre 

(36%) ou quase sempre (32%) realiza a higienização das mãos antes e após a manipulação dos 
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dispositivos, as vezes (44%) realiza a limpeza dos conectores mediante fricção com álcool a 

70% de 5 a 15 segundos antes de manipular o cateter, que desconhece (44%) a necessidade de 

troca adequada dos circuitos e equipos cada 96 horas ou conforme protocolo institucional, 

realizado de manipular da data, quase sempre (40%) realiza troca do curativo e escolha da 

cobertura adequada, quase sempre (40%) realiza a documentação em prontuário da avaliação 

diária do sítio de inserção, quase sempre (64%) realiza a retirada do cateter quanto este não 

for necessário. 

 

Tabela 9. Conhecimento dos médicos sobre manutenção do cateter venoso central. Natal/RN, 

2019. 

  

Itens Freq. Sempre 
Quase 

sempre 

Às 

vezes 
Nunca Desconheço Total 

 Higienização das mãos 

antes/após a  

manipulação dos 

dispositivos 

n 9 8 3 1 4 25 

% 36,00 32,00 12,00 4,00 16,00 
100,0

0 

 Limpeza dos conectores 

mediante fricção  

com álcool a 70% a 15 

segundos  

antes de manipular o 

cateter 

n 3 4 11 1 6 25 

% 12,00 16,00 44,00 4,00 24,00 
100,0

0 

 Troca adequada dos 

circuitos/equipos cada 96 h  

ou conforme protocolo 

n 5 5 4 --- 11 25 

% 20,00 20,00 16,00 --- 44,00 
100,0

0 

Troca do curativo e 

escolha  

da cobertura adequada  

n 5 10 4 --- 6 25 

% 20,00 40,00 16,00 --- 24,00 
100,0

0 

Documentação em 

prontuário  

da avaliação diária do sítio 

de inserção  

n --- 10 5 3 7 25 

% --- 40,00 20,00 12,00 28,00 
100,0

0 

Realizar a retirada do 

cateter  

quanto este não for 

necessário  

n 7 16 2 --- --- 25 

% 28,00 64,00 8,00 --- --- 
100,0

0 

Fonte: Araújo (2019). 

 

A Tabela 10 descreve sobre o conhecimento dos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem quanto à inserção do CVC, em que se observou o maior percentual de frequência 

em “sempre” e “quase sempre” em todos os itens avaliados, destacando-se a higienização das 

mãos, uso de paramentação completa e preparo adequado da pele.  
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Tabela 10. Conhecimento dos enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre inserção do 

cateter venoso central. Natal/RN, 2019. 

 

Itens Freq. Sempre 
Quase 

sempre 

Às 

vezes 
Nunca Desconheço Total 

Higienização das mãos 
n 69 13 1 --- --- 83 

% 83,13 15,67 1,20 --- --- 100,00 

Paramentação completa 
n 50 25 8 --- --- 83 

% 60,24 30,12 9,64 --- --- 100,00 

Preparo adequado da pele 
n 46 28 9 --- --- 83 

% 55,42 33,73 10,85 --- --- 100,00 

Evitar punção da veia 

femoral como sítio de 

escolha 

n 27 41 12 1 2 83 

% 32,53 49,40 14,47 1,20 2,41 100,00 

Verificação 

diária/registro quanto à 

necessidade do 

dispositivo, provendo 

retirada quando não for 

necessário 

n 42 25 12 1 3 83 

% 50,60 30,12 14,47 1,20 3,61 100,00 

Fonte: Araújo (2019). 

 

Com relação autoavaliação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre 

manutenção do CVC, descrito na Tabela 11, o maior percentual de frequência em “sempre” e 

“quase sempre” estiveram presentes nos itens de higienização das mãos antes e após a 

manipulação dos dispositivos, troca do curativo e escolha da cobertura adequada, realizar a 

retirada do cateter quanto este não for necessário e troca do curativo com escolha da cobertura 

adequada. 

 

Tabela 11. Autoavaliação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem quanto à manutenção do 

CVC. Natal/RN, 2019. 

 

Itens Freq. Sempre 
Quase 

sempre 

Às 

vezes 
Nunca Desconheço Total 

 Higienização das 

mãos antes/após a  

manipulação dos 

dispositivos 

N 73 10 --- --- --- 83 

% 87,95 12,05 --- --- --- 100,00 

 Limpeza dos 

conectores mediante 

fricção  

com álcool a 70% a 15 

segundos  

antes de manipular o 

N 41 32 10 --- --- 83 

% 49,40 38,55 12,05 --- --- 100,00 
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cateter 

 Troca adequada dos 

circuitos e equipos 

cada 96 h  

ou conforme 

protocolo,  

realizando 

identificação da data 

N 73 9 1 --- --- 83 

% 87,95 10,85 1,20 --- --- 100,00 

Troca do curativo e 

escolha  

da cobertura 

adequada  

N 68 14 1 --- --- 83 

% 81,93 16,87 1,20 --- --- 100,00 

Documentação em 

prontuário  

da avaliação diária do 

sítio de inserção  

N 47 24 9 1 2 83 

% 56,63 28,92 10,84 1,20 2,41 100,00 

Realizar a retirada do 

cateter  

quanto este não for 

necessário  

N 54 8 11 10 --- 83 

% 65,06 9,64 13,25 12,05 --- 100,00 

Fonte: Araújo (2019). 

 

5.2 PRINCIPAIS CUIDADOS NA PREVENÇÃO DE IPCS 

 

 Foram realizadas 260 observações de administração de medicamento, sendo que 

desses foi possível acompanhar 257 preparos. Para inserção foram acompanhados 32 

procedimentos e 29 observações de troca de curativos de CVC. A seguir estão representados 

os principais achados desta etapa do estudo. 

a) Perfil dos participantes 

Apresenta-se na Tabela 12, os dados referentes à caracterização dos profissionais que 

realizaram os procedimentos de inserção, administração de medicamentos e troca de 

curativos. Com relação à inserção do cateter, observou-se que dos 32 procedimentos, a 

maioria foi realizado pelo sexo masculino (90,63%) e no turno da tarde (59,37%). 

 Sobre a administração de medicamento prevaleceu a categoria de técnico de 

enfermagem (97,69%). Dos observados, a maioria (76,54%) era do sexo feminino. Quanto ao 

turno de trabalho, ocorreu maior percentual de procedimentos no turno da manhã (52,31%) 

Com relação à troca do curativo do CVC, a maior parte (55,17%) foi realizado por 

técnico de enfermagem. A maioria dos profissionais era do sexo feminino (86,21%). Por 

último, o turno de trabalho prevaleceu o da manhã (86,21%).  
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Tabela 12. Caracterização dos profissionais que realizaram os procedimentos relativo a 

cateter venoso central quanto ao sexo, cargo exercido e turno de trabalho. Natal/RN, 2019. 

 

Caracterização dos profissionais 
Inserção 

Administração de 

medicamento 

Troca do 

curativo 

Freq. % Freq. % Freq. % 

Sexo 
Feminino 3 9,37 199 76,54 25 86,21 

Masculino 29 90,63 61 23,46 4 13,79 

Cargo 

exercido 

Técnico de 

enfermagem 
--- --- 254 97,69 16 55,17 

Enfermeiro --- --- 6 2,31 13 44,83 

Médico 32 100,00 --- --- --- --- 

Turno de 

trabalho 

Manhã 6 18,75 136 52,31 25 86,21 

Tarde 19 59,37 105 40,38 3 10,34 

Noite 7 21,88 19 7,31 1 3,45 

 Total 32 100,00 260 100,00 29 100,00 

Fonte: Araújo (2019). 

 

b) Inserção de CVC 

A Tabela 13 apresenta os dados referentes aos critérios avaliados durante a inserção de 

CVC.  Do total de observações das inserções a maioria aconteceu como de caráter eletivo 

(93,75%). No que diz respeito à higienização das mãos, houve predomínio da técnica de 

antissepsia cirúrgica com escovação (96,77%). Quanto ao tempo preconizado, 41,94% 

seguiram a norma. Observou-se, ainda, que o antisséptico mais utilizado foi a clorexidina 

degermante (70,97%).  

 

Tabela 13. Critérios avaliados durante a inserção do cateter venoso central. Natal/RN, 2019. 

 

Critérios Frequência absoluta % 

Situação de inserção 
Eletiva 30 93,75 

Emergência 2 6,25 

Higienização das mãos 
Sim 31 96,87 

Não 1 3,13 

Técnica de higienização das 

mãos utilizada 

Antissepsia Cirúrgica 30 96,77 

Higienização antisséptica 1 3,23 

Seguiu o tempo preconizado 
Não 18 58,06 

Sim 13 41,94 

Antisséptico utilizado para Clorexidina degermante 2% 22 70,97 
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Critérios Frequência absoluta % 

higienização das mãos 
Povidine 10% 9 29,03 

Paramentação cirúrgica 
Amplo campo estéril 25 78,12 

Não utilizou amplo campo 7 21,88 

Preparo da pele 

Degermante + Clorex Álcool 30 93,74 

Clorexidina Alcoólica 1 3,13 

Compostos iodóforos 1 3,13 

Houve secagem espontânea 

do antisséptico antes de 

proceder à punção 

Sim 31 96,87 

Não 1 3,13 

Sítio de inserção de escolha 

Subclávia 17 53,13 

Jugular 13 40,62 

Femoral 2 6,25 

Utilizou USG para guiar a 

técnica 

Não 25 78,12 

Sim 7 21,88 

 Total 32 100,00 
Fonte: Araújo (2019). 

 

 Todos utilizaram paramentação cirúrgica, porém apenas em 78% ela foi considerada 

adequada a partir da utilização de amplo campo estéril. Todos os cateteres foram fixados por 

ponto de sutura.  

Quanto ao preparo da pele a realização da degermação seguida da antissepsia da pele 

com clorexidina alcóolica predominou em 94% das observações. A utilização da clorexidina 

alcóolica e dos compostos iodóforos como preparo único da pele aconteceu em apenas uma 

observação cada.  

Houve secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção em 96,87%. O 

sítio de inserção mais utilizado foi a subclávia (53,13%). 

A maioria dos procedimentos foi realizado sem o uso do USG para guiar a técnica 

(78,12%). 

Na Tabela 14, temos que o tempo médio de higienização das mãos foi de 162,65 

segundos, equivalente a 2 minutos e 42 segundos. 
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Tabela 14. Tempo de antissepsia cirúrgica durante inserção do cateter venoso central. 

Natal/RN, 2019. 

 

Variável Mínimo Máximo 25% Mediana 75% Média DP* CV** 

Tempo de higienização 

das mãos (em 

segundos) 

84,00 308,00 120,00 141,00 180,00 162,65 56,39 34,67 

Fonte: Araújo (2019). 

DP*: Desvio Padrão 

CV**: Coeficiente de Variação 

   

c) Preparo e administração de medicamento 

Tabela 15. Critérios avaliados durante preparo de medicamento. Natal/RN, 2019. 

 

Critérios Frequência absoluta % 

Preparo 
Observado 257 98,85 

Não Observado 3 1,15 

Higienização das mãos antes 

de preparar a dose 

Sim 93 36,19 

Não 164 63,81 

Técnica de higienização das 

mãos utilizada 

Higienização simples 75 80,65 

Fricção Antisséptica 18 19,35 

Utilização de seringas e 

agulhas estéreis, abertas 

imediatamente para o uso 

Sim 255 99,22 

Não 2 0,78 

Realiza desinfecção do 

frasco ampola ou ampola de 

vidro com álcool a 70% 

antes de inserir a agulha a 

quebras a ampola 

Sim 20 7,78 

Não 237 92,22 

 Total 257 100,00 
Fonte: Araújo (2019). 

  

Os cuidados durante o preparo dos medicamentos estão descritos na Tabela 15. 

Observou-se que não houve higienização das mãos antes de preparar a dose (63,81%), sendo a 

técnica predominante de escolha a lavagem simples das mãos (80,65%). As seringas e agulhas 

estéreis foram abertas imediatamente para o uso (99,22%), em contrapartida não houve a 
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desinfecção do frasco ampola ou ampola de vidro com álcool a 70% antes de inserir a agulha 

a quebrar a ampola. (92,22%). 

Tabela 16. Critérios avaliados durante administração de medicamento no cateter venoso 

central. Natal/RN, 2019. 

Critérios Frequência absoluta % 

Administração de 

medicamento 

Observado 260 100 

Não observado 0 0 

Administração de NPT 
Sim 1 0,38 

Não 259 99,62 

Uso imediato das soluções 

após o preparo ou até 1 hora 

após 

Sim 259 99,62 

Não 1 0,38 

Higienização das mãos antes 

da administração de 

medicamento 

Sim 26 10,00 

Não 234 90,00 

Técnica de higienização das 

mãos utilizada 

Higienização simples 15* 57,69 

Fricção Antisséptica 11 42,31 

Utilização de luvas 
Sim 234 90,00 

Não 26 10,00 

Tipo de luvas usadas 
Procedimento não estéril 232** 99,15 

Estéril 2 0,85 

Fricção do hub, dânulas e 

conexões com solução 

alcóolica de 5 a 15 segundos 

Sim 170*** 65,38 

Não 90 34,62 

Há identificação com data da 

troca dos equipos conforme 

norma institucional 

Sim 110**** 90,91 

Não 11 9,09 

Houve troca diária dos 

equipos para solução com 

infusão intermitente 

Sim 71***** 93,42 

Não 5 6,58 

Local de administração de 

medicamento 

Equipo 121 46,54 

Injetor Lateral 91 35,00 

Dânula 45 17,31 

Via CVC 3 1,15 

 Total 260 100,00 
Fonte: Araújo (2019). 

*Das 26 observações em que foram realizados higienização das mãos, em 15 optou-se pela higienização simples 

das mãos e em 11 procedimentos, a fricção antisséptica. 

**Das 234 observações em que se prezou pela utilização de luvas durante a administração, 232 optaram por 

luvas de procedimentos e apenas 2 por luvas estéreis. 
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***Das 260 administrações de medicamentos observados, em apenas 170 procedimentos foi realizado a fricção 

do hub com álcool a 70% antes de proceder à administração no cateter. 

****Em 121 procedimentos de administração foi realizado a partir da utilização dos sistemas de infusão 

(equipos), observando-se identificação com data de troca dos mesmos para análise de conformidade e respeito à 

troca conforme norma institucional. 

*****Foram observadas 76 oportunidades para os casos de administração de soluções intermitentes em que se 

recomenda a troca diária do equipo. Nesses casos, essa troca aconteceu em 71 das vezes. As demais 

administrações aconteceram mediante troca de equipos para soluções contínuas, conforme norma institucional, 

sintomáticos ou outros medicamentos administrados com o auxílio de seringas. 

A Tabela 16 descreve a técnica de administração dos medicamentos. Observou-se que 

a NPT representou menos de 1% das soluções administradas. As soluções foram utilizadas 

imediatamente após o preparo (99,62%) e penas 10% dos profissionais realizaram a 

higienização das mãos antes da administração do medicamento, onde predominou a técnica de 

higienização simples (57,69%). A utilização de luvas ocorreu em 90% dos casos, sendo a 

maioria do tipo não estéril (99,15%). 

A fricção do hub, dânulas e conexões com solução alcóolica de cinco a 15 segundos 

foi realizado pela maioria durante o procedimento (65,38%). Houve respeito à identificação 

com data da troca dos equipos conforme norma institucional (90,91%), bem como à troca 

diária dos equipos para solução com infusão intermitente conforme preconizado (93,42%). 

Por último, com relação ao local de administração de medicamento o mesmo aconteceu por 

conexão do equipo ao CVC (46,54%), através do injetor lateral (35,00%), dânulas (17,31%) 

ou diretamente na via CVC (1,15%).  

 

Tabela 17. Critérios avaliados durante administração de medicamento no cateter venoso 

central. Natal/RN, 2019. 

Administração de medicamento 

Profissional 
Valor - 

p Enfermeiro 
Téc. de 

enfermagem 

Higienização das mãos antes de 

preparar a dose 

Sim 83,33% (n=5) 35,06% (n=8) 

0,025 (2) 
Não 16,67% (n=1) 64,94% (n=163) 

Realiza desinfecção do frasco 

ampola ou ampola de vidro com 

álcool a 70% antes de inserir a 

agulha a quebras a ampola 

Sim 33,33% (n=2) 7,17% (n=18) 

0,072 (2) 
Não 66,67% (n=4) 92,83% (n=233) 

Higienização das mãos antes da Sim 

Não 
 

16,67% (n=1) 9,84% (n=25) 0,472 (2) 
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administração do medicamento 

Não 83,33% (n=5) 90,16% (n=229) 

Utilização de luvas 

Sim 0,00% (n=0) 10,24% (n=26) 

1,000 (2) 
Não 100,00% (n=6) 89,76% (n=228) 

Fricção do hub, cânulas e 

conexões com solução alcóolica 

de 5 a 15 segundos 

Sim 100,00% (n=6) 64,57% (n=164) 

0,096 (2) 
Não 0,00% (n=0) 35,43% (n=90) 

Total 100,00% (n=6) 100,00% (n=254) 
 

Fonte: Araújo (2019). 

 (1) Qui-quadrado 

(2) Exato de Fisher 

 

Conforme descrito na Tabela 17, foi observado evidências de diferença estatística 

significante entre a higienização das mãos antes de preparar a dose com o cargo profissional. 

De tal forma, é possível observar que os enfermeiros apresentaram maior percentual de 

higienização das mãos antes de preparar dose, enquanto que os técnicos de enfermagem 

tiveram menor percentual sobre a referida ação.  

d) Realização de curativo 

Tabela 18. Critérios avaliados durante troca de curativos de cateter venoso central. Natal/RN, 

2019. 

Critérios Frequência absoluta % 

Aspecto do curativo antes da 

troca 

Limpo e íntegro 22 75,86 

Sem Curativo 5 17,24 

Com Sujidade 2 6,90 

Houve proteção do curativo 

Sim 4 13,79 

Não observado 6 20,69 

Não 19 65,52 

Higienização das mãos antes 

da prática 

Sim 15 51,72 

Não 14 48,28 

Tipo de luva utilizada 
Estéril 27 93,10 

Procedimento não estéril 2 6,90 

Tipo de barreiras de proteção 

(Múltipla resposta) 

Luva 29 100,00 

Máscara 26 89,66 

Avental 17 58,62 

Gorro 16 55,17 

Cobertura de escolha 
Gaze, micropore/Esparadrapo 25 86,21 

Filme Transparente 4 13,79 

Identificação com data de Sim 14 48,28 
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Critérios Frequência absoluta % 

troca Não 15 51,72 

 Total 29 100,00 
Fonte: Araújo (2019). 

 (1) Qui-quadrado 

(2) Exato de Fisher 

  

A tabela 18 apresenta os dados referentes aos critérios avaliados durante a troca de 

curativos de CVC.  

Quanto ao aspecto do curativo antes da realização da troca observou-se que na maioria 

das vezes estavam limpos e íntegros (75,86%). Porém, uma parte da amostra estava sem 

curativo (17,24%) ou com sujidade (6,9%). Não houve proteção do curativo durante a higiene 

no leito dos pacientes (65,52%) e a taxa de adesão à higiene das mãos antes da realização da 

prática ocorreu na maior parte dos procedimentos observados (51,72%).   

A utilização das luvas como estratégia de barreira ocorreu em 100% dos casos, sendo 

predominante a utilização de luvas estéreis (93,10%). As outras estratégias de proteção 

utilizadas foram máscara (89%), avental (58%) e gorro (55%).  

A utilização da solução antisséptica com clorexidina alcóolica ocorreu em todos os 

casos.  Além disso, quanto à cobertura de escolha predominou a realização do curativo 

convencional com gaze, micropore / Esparadrapo (86,21%) e prevaleceu a não identificação 

com especificação da data da troca no curativo imediatamente após a técnica (51,72%).  

 

Tabela 19. Avaliação da troca de curativos do cateter venoso central de acordo com a 

categoria profissional. Natal/RN, 2019. 

 Troca de curativos 

Profissional 

Valor - p 
Enfermeiro 

Téc. de 

enfermagem 

Higienização das mãos antes da 

prática 

Sim 76,92% (n=10) 31,25% (n=5) 
0,014 (1) 

Não 23,08% (n=3) 68,75% (n=11) 

Identificação com data de troca 
Sim 

Não 
 

61,54% (n=8) 37,50% (n=6) 
0,198 (1) 

Não 38,46% (n=5) 62,50% (n=10) 

Total 100,00% (n=13) 100,00% (n=16) 
 

Fonte: Araújo (2019). 

 (1) Qui-quadrado 

(2) Exato de Fisher 

 

Foi observado evidências de diferença estatística significante entre a higienização das 

mãos antes da prática com o cargo profissional. Dessa forma, os enfermeiros apresentaram 
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maior percentual de higienização das mãos antes da prática, enquanto que os técnicos de 

enfermagem tiveram menor percentual sobre a referida ação. (Tabela 19) 

 

5.3 DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO DA DISSERTAÇÃO: LEVANTAMENTO DE 

SOLUÇÕES NO CONTEXTO INSTITUCIONAL. 

 

a) Levantamento de temas para discussão no grupo focal com os gestores 

 

A partir da análise das perguntas abertas dos questionários aplicados junto aos 

profissionais foi possível identificar os temas a serem discutidos no grupo focal com os 

gestores.  

Desta forma, as informações dissertadas no instrumento foram dispostas no software 

Atlas Ti que permitiu a separação dos códigos referentes à determinada temática, criação de 

subcategorias e realização de categorização para análise sistemática dos textos e identificação 

das informações de maior peso. 

As questões dispunham sobre: gostar de trabalhar seguindo protocolos; sentimento que 

a gestão do serviço motiva a realizar cuidados seguros com uma política institucional 

direcionado à prevenção de IPCS e reconhecimento da dificuldade em seguir por completo as 

práticas seguras de inserção e manutenção de CVC por parte das categorias médica, técnico 

de enfermagem e enfermeiros.  

Assim, a partir da construção do banco de dados e categorização foi possível 

identificar fatores relacionados a motivação dos profissionais por parte da gestão, bem como 

aqueles que comprometem a motivação; principais dificuldades para seguimento das práticas 

seguras e o entendimento por parte dos profissionais sobre a importância de trabalhar 

seguindo protocolos (Figura 1). 

Quanto aos aspectos relacionados ao seguimento de protocolos 100% dos 

entrevistados revelaram que gostariam de trabalhar seguindo protocolos e, dentre as principais 

justificativas apresentadas estavam relacionadas à padronização de condutas, maior segurança 

e melhor assistência prestada aos pacientes.  

Foi possível identificar o reconhecimento da importância da capacitação frequente, 

estímulo às boas práticas, reconhecimento dos benefícios para o paciente e a divulgação de 

indicadores como fatores positivos relacionados à motivação dos profissionais por parte da 

gestão. De forma similar, os aspectos negativos mais apontados estão relacionados a falta de 
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capacitação frequente e de divulgação dos protocolos, bem como àqueles relativos ao turno de 

trabalho, estando nesses casos, relacionados aos profissionais atuantes no turno noturno. 

Por fim, questões sobre: falta de insumos, carga de trabalho e alto fluxo de 

profissionais foram apontados como principais dificuldades para seguir as práticas seguras. 

 

Figura 5: Categorias mais relevantes apresentadas pelos profissionais quanto ao seguimento 

de protocolos, motivação e dificuldade de seguimento de práticas seguras. Natal/RN, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Araújo (2019). 

 

A partir dessa análise inicial foi possível elencar cinco principais problemas apontados 

pelos profissionais com responsáveis por interferir na prevenção das IPCS na UTI e que 

foram utilizadas posteriormente na discussão do grupo com os representantes da gestão. 

Foram elas: falta de capacitação frequente; falta de divulgação dos protocolos; turno de 

trabalho falta de insumos e alto fluxo de profissionais na UTI.  

 

b) Promovendo a discussão entre gestores para soluções a serem efetivadas na prevenção de 

IPCS 

 

O grupo focal configurou-se nessa dissertação como um produto do tipo prática 

profissional onde o diagnóstico situacional de um fenômeno na assistência foi discutido entre 

os gestores para levantamento de soluções a serem implementadas para garantir a segurança 

do paciente com CVC.  
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  Os pontos levantados na discussão partiram da análise qualitativa dos questionários 

aplicados junto aos profissionais e estabelecimentos das informações de maior peso que, 

oportunamente, foram levadas para a discussão em grupo. 

 A partir das categorias mais relevantes apresentadas pelos profissionais, foi possível 

organizar as dimensões analíticas apresentadas aos gestores para discussão no grupo focal. 

Essas informações estão dispostas no quadro a seguir (Quadro 9). 

Quadro 9. Dimensões analíticas apresentadas aos gestores para discussão no grupo focal. 

Natal/RN, 2019. 

PRINCIPAIS DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA SEGUIMENTO DAS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO PELOS PROFISSIONAIS 

DIMENSÕES REPRESENTAÇÕES NOS DISCURSOS DOS PROFISSIONAIS 

TURNO DE 

TRABALHO 

“Devido o 

horário de 

trabalho 

noturno nem 

sempre somos 

contemplados 

com uma 

melhor 

explicação dos 

assuntos 

relacionados” 

“Devido ao 

horário de 

trabalho, as 

orientações 

são passadas 

de forma 

superficial” 

“Apesar de propor e realizar 

treinamentos, muitas vezes são 

restritos aos turnos manhã e tarde, 

por consequência disso, o noturno 

fica prejudicado” 

FALTA DE 

CAPACITAÇÃO 

FREQUENTE 

“Sobrecarga do 

serviços e falta 

de treinamentos 

frequentes 

contribuem 

para não 

adesão da 

equipe” 

“Não houve 

treinamento, 

capacitação, 

sensibilização 

da 

importância 

para seguir 

protocolos” 

“Deveria fazer 

treinamentos 

com a equipe 

para 

direcionar a 

assistência 

adequada para 

prevenção de 

IPCS” 

“Há protocolos 

na instituição, 

mas os 

treinamentos 

precisam ser 

mais frequentes, 

com um maior 

acesso dos 

colaboradores” 

ALTO FLUXO 

DE 

PROFISSIONAIS 

“Grande 

número de 

circulantes na 

UTI” 

“Rotatividade 

de alunos 

novos que 

desconhece 

esses pacotes 

de medidas 

para 

prevenção, 

bem como não 

adesão por 

parte de 

alguns 

profissionais a 

lavagem das 

mãos correta” 

“Por ser UTI 

de um Hospital 

Escola/ensino 

sofremos com 

alguns 

estudantes 

médicos não 

orientados 

adequadamente 

sobre medidas 

para prática 

segura na 

inserção e 

manutenção de 

CVC” 

“Pela 

rotatividade de 

pessoas no 

setor” 
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FALTA DE 

INSUMOS 

“Campos 

estéreis em 

número 

insuficientes 

para técnica 

correta; falta 

de material, 

falta de 

curativo 

específico para 

cobertura do 

local do CVC” 

“Dificuldade 

de troca dos 

equipos, às 

vezes não e 

cumprida 

conforme 

protocolo 

institucional 

devido falta de 

material” 

“Dificuldade em relação ao 

material, falta de filme para os 

curativos” 

FALTA DE 

ACESSO E 

DIVULGAÇÃO 

DOS 

PROTOCOLOS 

“Na instituição 

há o protocolo, 

porém precisa 

haver expansão 

do 

conhecimento. 

Parece que foi 

feito tudo 

escrito, mas 

sinto falta do 

treinamento 

prático para 

divulgação dos 

mesmos” 

“Os 

protocolos 

não são 

discutidos, 

apenas 

sabemos que 

existem” 

“É necessário uma melhor 

padronização e um maior acesso 

aos protocolos” 

Fonte: Araújo (2019). 

 

As dificuldades apresentadas pelos profissionais foram discutidas pelos gestores. As 

falas dos gestores foram analisadas e chegou-se as seguintes categorizações (Quadro 10)
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Quadro 10. Circunstâncias, códigos, subcategorias e categorias oriundas da discussão com os 

gestores sobre as principais dificuldades apresentadas pelos profissionais. Natal/RN, 2019. 

 

ENFRENTAMENTO DAS NECESSIDADES E DEMANDAS 

CIRCUNSTÂNCIA

S 

CÓDIGOS SUBCATEGORIA

S 

CATEGORIAS 

DIFICULDADES 

APONTADAS PELA 

GESTÃO 

Acesso a 

Protocolos: baixa 

divulgação da 

ferramenta 

para consulta 

Baixos acesso e 

adesão aos 

protocolos 

institucionais pelos 

profissionais 

assistenciais 

FATORES QUE 

DIFICULTAM O 

CUIDADO SEGURO 

AOS PACIENTES 

COM CVC 

APONTADOS PELA 

GESTÃO 

Acesso a 

Protocolos: 

dificuldade de 

padronização por 

falta de insumos 

Falta de insumos: 

descompasso entre 

padronização e 

utilização 

Entraves na 

disponibilização e 

utilização de 

insumos necessários 

ao cuidado do 

paciente com CVC 

Falta de insumos: 

descompasso sobre 

o planejamento 

Falta de insumos: 

dificuldade com a 

legislação 

Falta de insumos: 

dificuldade com o 

software para gestão 

do estoque 

Falta de insumos: 

entraves com os 

fornecedores 

Falta de insumos: 

estudo de mercado 

Fluxo de 

profissionais: 

ambiente físico 

desfavorável 

Fatores 

organizacionais e 

físicos que 

prejudicam o fluxo 

dos profissionais 

Fluxo de 

Profissionais: 

aumento do número 

de vagas pela 

universidade 

Fluxo de 

Profissionais: 

relacionado ao turno 

de trabalho 
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Treinamento 

Noturno: falta 

preceptor para 

treinar à noite 

Dificuldades e 

fragilidades 

organizacionais que 

ocasionam baixa 

adesão aos 

treinamentos 

noturnos por parte 

dos profissionais 

assistenciais 

Treinamento 

Noturno: 

impossibilidade de 

realizar treinamento 

pós-jornada 

Treinamento 

Noturno: legislação 

vigente dificulta o 

treinamento 

Treinamento 

Noturno: pouca 

adesão pelo número 

reduzido de 

profissionais 

Treinamento 

Noturno: pouca 

disponibilidade 

noturna 

Treinamento 

Noturno: reunião 

para ocorrer 

treinamentos no 

contraturno 

AÇÕES QUE A 

INSTITUIÇÃO TEM 

FEITO 

Acesso a 

Protocolos: 

Ferramenta de 

intranet 

Disponibilização de 

protocolos por meio 

de ferramenta 

intranet 

PRÁTICAS 

RESOLUTIVAS 

PARA 

ENFRENTAMENTO 

DAS 

DIFICULDADES 

EXISTENTES NO 

CUIDADO SEGURO 

AO PACIENTE COM 

CVC 

Fluxo de 

Profissionais: Há 

número máximo de 

alunos por preceptor 

Organização no 

dimensionamento de 

alunos e preceptores 

para melhoria do 

fluxo de 

profissionais 

Treinamento 

Noturno: Escala 

noturna da gestão 

Planejamento 

organizacional para 

atender as 

especificidades da 

realização do 

treinamento noturno 

Treinamento 

Noturno: Solução 

com horário 

estendido 

Treinamento 

Noturno: Solução 

em vários horários 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Proposta de 
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sugestão com 

metodologias ativas 

FATORES 

RELACIONADOS À 

OCORRÊNCIA DE 

IPCS 

Falta de insumos: 

Adequação 

conforme mudanças 

nos 

processos/protocolo

s 

Falta de insumos 

como fator de risco 

para a adesão às 

práticas seguras e 

ocorrência de IPCS 

FATORES 

ORGANIZACIONAI

S E EDUCACIONAIS 

RELACIONADOS À 

OCORRÊNCIA DE 

IPCS 

Falta de insumos: 

Baixa adesão às 

práticas relacionada 

a 

qualidade do 

produto 

Falta de insumos: 

Desperdício por 

material de baixa 

qualidade 

Falta de insumos: 

Dificuldades na 

comunicação 

Falta de insumos: 

Dificuldades com o 

parecer para compra 

de insumos 

Treinamento 

Noturno: Carga de 

trabalho diário é 

igual ao 

trabalho noturno Fragilidades nos 

treinamentos e 

capacitações como 

fator de risco para 

adesão às práticas 

seguras e ocorrência 

de IPCS 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Incorporar o 

conhecimento a 

prática profissional 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Incorporar o 

monitoramento da 

prática 

SUGESTÕES PARA 

ALCANÇAR 

MELHORES 

RESULTADOS 

Acesso a 

Protocolos: Proposta 

de sugestão para 

envolver a equipe na 

construção de 

protocolos 

Envolvimento dos 

profissionais 

assistenciais na 

elaboração e 

disponibilização dos 

protocolos 

PROPOSTAS DOS 

GESTORES PARA 

ALCANÇAR BONS 

RESULTADOS NA 

PREVENÇÃO DA 

IPCS 
Falta de insumos: 

Proposta de 

sugestão de uma 

organização 

Organização 

tecnológica interna e 

uso racional dos 

insumos para o 
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tecnológica interna enfrentamento da 

falta de material Falta de insumos: 

Sensibilização para 

o uso racional de 

insumos 

Falta de Insumos: 

Proposta de 

sugestão de uma 

organização 

tecnológica interna 

Fluxo de 

Profissionais: 

Dificuldades 

relacionadas a 

algumas categorias 

Fluxo de 

Profissionais: 

Estabelecer uma 

política livre de 

fronteiras 

Fluxo de 

Profissionais: 

Proposta de 

sugestão de 

treinamentos de 

preceptores e alunos 

Fluxo de 

Profissionais: 

Proposta de 

sugestão para a 

padronização de 

acesso à UTI 

Fluxo de 

Profissionais: 

Proposta de 

sugestão para 

periodicidade do 

treinamento da 

equipe 

Fluxo de 

Profissionais: 

Restringir para 

alunos de pós-

graduação 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Elencar um 

representante para 

capacitação em 

pares 

Estabelecimento de 

representantes 

setoriais, 

certificações, 

periodicidades e 

oferecimento do 
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Treinamentos e 

Capacitações: 

Importância da 

certificação para 

melhorar o 

desempenho 

ensino à distância 

para adesão e 

organização dos 

treinamentos e 

capacitações 

noturnas 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Proposta de 

sugestão para 

estabelecer um 

currículo mínimo 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Proposta de 

sugestão para 

periodicidade dos 

treinamentos 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Proposta de 

sugestão 

associando EAD e 

Metodologia ativa 

Treinamentos e 

Capacitações: 

Proposta de 

sugestão em EAD 
Fonte: Araújo (2019). 

 

 

As circunstâncias inferidas a partir do grupo focal puderam ser classificadas em 

quatro: dificuldades apontadas pela gestão; ações que a instituição tem feito, fatores 

relacionados à ocorrência de IPCS e sugestões para alcançar melhores resultados.  

Dentre as dificuldades apresentadas, temos aquelas apontadas pela gestão para cumprir 

suas demandas e as relacionadas às dificuldades para as medidas de prevenção. As mesmas 

foram categorizadas em: fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com CVC 

apontados pela gestão e fatores organizacionais e educacionais relacionados à ocorrência de 

IPCS. 

 Para a gestão os empecilhos foram voltados para questões como baixo acesso e adesão 

aos protocolos institucionais pelos profissionais assistenciais; entraves na disponibilização e 

utilização de insumos necessários ao cuidado do paciente com CVC; fatores organizacionais e 

físicos que prejudicam o fluxo dos profissionais; dificuldades e fragilidades organizacionais 
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que ocasionam baixa adesão aos treinamentos noturnos por parte dos profissionais 

assistenciais. 

 Nas questões relacionadas ao acesso e adesão aos protocolos, destaca-se a dificuldade 

de padronização das práticas por falta de insumos: 

 

Eu acho que a gente tem um serviço de abastecimento não preparado para a 

realidade do hospital que cada dia tá mais robusto, com novas práticas, com 

novas políticas. (GF) 

 

 Os entraves na disponibilização e utilização dos insumos foi utilizado para agrupar os 

problemas provenientes do descompasso entre padronização e utilização, planejamento, 

dificuldade com a legislação, gestão de estoque, entraves com fornecedores e estudo de 

mercado para acompanhar tendências e preços. 

 O desabastecimento foi citado pelos profissionais como relevante dificuldade para 

seguimento de práticas seguras e por várias vezes foi confirmado nos discursos dos gestores 

que associaram tal fato a questões que transpassam seus limites de gestores como problemas 

como o fornecimento e legislação: 

 

Enquanto a legislação não punir o mal fornecedor a gente vai ser muito 

subjugado por essas situações (GF) 

 

As questões de cunho institucional que precisam ser aprimoradas como os relativos ao 

planejamento e dificuldades com um software mais adequado para gestão do estoque que 

permita o acompanhamento do quantitativo dos insumos para suprir as demandas estipuladas 

no planejamento: 

 

[...] utilização de tecnologias da informação, a gente está discutindo um 

hospital que é o maior parceiro do SUS do RN que a gente vem com uma 

dificuldade de um sistema de estoque (gestor faz uma pausa) não tem como 

ficar em planilha de excel, em google drive, one drive, adivinhando o que 

vai faltar. (GF) 

 

 Quanto aos fatores relacionados à ocorrência de IPCS, os fatores organizacionais e 

educacionais estiveram relacionados à falta de insumos e fragilidades nos treinamentos e 

capacitações.  
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Além dos problemas com os treinamentos para o turno noturno, destaca-se a 

necessidade de incorporação do conhecimento à prática e das estratégias de monitoramento 

das ações como as principais fragilidades elencadas. 

 

É que a equipe como um todo ele precisa ser monitorado como um todo, 

acompanhada, incentivada, a continuar fazendo até que surja uma nova 

prática que mude aquele procedimento. Talvez o grande desafio da 

liderança, do pessoal dos recursos humanos é fazer com que esse grupo de 

pessoas, cento e tantas pessoas, elas continuem fazendo isso, fazendo parte 

da sua rotina sem ser um esforço. (GF) 

Tem que incorporar-se à sua prática. É você mais responsável do que 

quando seu chefe olha (gestor faz uma reflexão frente ao discurso do outro 

participante). (GF) 

 

A falta de insumos relatada sob essa perspectiva esteve atrelada para os obstáculos da 

instituição que culminam com esse problema como adequação conforme mudança nos 

protocolos assistenciais, tendo em vista ser esses dinâmicos; bem como, desperdício e baixa 

adesão às práticas por produtos de baixa qualidade. Os problemas com os pareceres dos 

especialistas e problemas na comunicação, principalmente entre a UTI e os setores de 

distribuição dos insumos também foram destacados. 

Prosseguindo na análise, as práticas que despontaram como medidas já realizadas pela 

gestão para prevenção das IPCS permearam na apresentação de práticas resolutivas para 

enfrentamento de algumas dificuldades para o cuidado seguro.  

Essas práticas estavam relacionadas a disponibilização dos protocolos institucionais; 

organização do fluxo de circulantes na UTI a partir do dimensionamento de alunos e 

preceptores diariamente e planejamento de algumas atividades com fins a atender demandas e 

suprir dificuldades e lacunas assistenciais do serviço noturno, principalmente relacionados aos 

treinamentos e capacitações da equipe. 

Atualmente, os protocolos estão organizados e disponibilizados por ferramenta de 

intranet mediante um repositório online dos documentos que permite acesso nas dependências 

da instituição, porém necessita e maior divulgação para os diversos setores: 

 

[...] eu acho que é uma das atividades, dos objetivos é tentar sensibilizar, 

mostrar que existe e divulgar mais para as pessoas saberem pelo menos 

onde começar a buscar e até para uma consulta pra ver o que já tem. (GF) 
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As propostas para atingir o horário noturno, principalmente estender os treinamentos e 

capacitações e contemplar todos os horários foi idealizado e sugerido uma alternância entre 

alguns profissionais para estender ao turno as eventuais mudanças nas rotinas e fortalecimento 

das práticas consagradas no setor: 

 

Seria tipo uma “ronda corujão”, os momentos em que a gente colocaria 

alguém que é mais ativo, assim em termos de estímulo, de liderança nessas 

práticas, de estender um pouco o horário, pegando o pessoal da noite. (GF) 

 

 Além disso, propõe-se um planejamento para adequação dos treinamentos na UTI com 

a realização dos mesmos em horários estendidos e em vários horários e turnos, de forma a 

contemplar o maior número de profissionais lançando mão de ferramentas de ensino 

inovadoras a partir das metodologias ativas com simulação realística: 

 

A gente pôde vivenciar um pouco isso com esse treinamento que a gente fez 

com simulação. Então como é diferente você fazer, você como se fosse a sua 

realidade e a gente viu que eles entenderam muito mais aquilo que eles 

tinham que fazer do que simplesmente a questão do EAD. (GF) 

 

Por fim, vieram as sugestões dos gestores para alcançar melhores resultados. As 

questões permearam por: envolvimento dos profissionais assistenciais na elaboração e 

disponibilização dos protocolos; organização tecnológica interna e uso racional dos insumos 

para o enfrentamento da falta de material; organização e padronização do acesso das 

categorias profissionais à UTI para solução do fluxo desordenado de profissionais e 

estabelecimento de representantes setoriais, certificações, periodicidades e oferecimento do 

ensino à distância para adesão e organização dos treinamentos e capacitações noturnas. 

Para as demandas relativas organização e padronização do acesso das categorias 

profissionais à UTI, foram sugeridas propostas de treinamentos com preceptores e alunos 

egressos em estágios curriculares na UTI e uma efetiva padronização de acesso à unidade, 

bem como uma maior periodicidade na realização dos treinamentos na equipe. As discussões 

são evidenciadas pelas falas a seguir: 
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[...]são muitos exemplos, então eu acho que é (gestor faz uma pausa) são os 

profissionais entenderem que o espaço é coletivo e se dobrar às normas da 

instituição. A regra existe, ela é bem clara. (GF) 

Nós precisamos saber quem são os campeões de audiência dessa prática, 

para tentar uma abordagem mais particular (gestor faz uma interrupção no 

discurso do outro participante para demonstrar sua percepção sobre o 

tema) (GF) 

Eu acho que é uma questão assim, antiga essa dificuldade e eu acho que o 

caminho mesmo (gestor faz uma pausa) já se sabe quais são os grupos que 

tem mais resistência. É investir na tentativa de educação desses grupos, 

como já se falou aqui. Já se sabe que esse grupo é mais difícil 

historicamente né...trabalhar em departamento, disciplina, sala etc., pra ver 

se melhora esse comportamento. (GF) 

Eu acho que isso ai que ele está dizendo pode ser trabalhado com os 

preceptores antes do estágio pra ele passar essa informação para os alunos 

e dizer que tentem se adequar às normas institucionais porque acima de 

tudo ele tem que trabalhar como a equipe que está lá. (GF) 

 

As propostas alavancadas para o ordenamento dos treinamentos e capacitações, bem 

como a necessidade de se incentivar o processo de certificação dos profissionais estão 

retratadas nas falas a seguir: 

 

Eu acho que a gente tem que ter sempre multiplicadores de treinamento e 

capacitação dentro da própria equipe. Então a gente trabalha com aqueles 

que são os capacitadores ali, né, natos, aqueles líderes natos de cada setor e 

ele conseguir replicar isso pra ser realmente uma mudança de 

comportamento, de treinamento e de prática. Aí isso vai realmente refletir 

na adesão. (GF)  

A gente faz um treinamento dessa vivência, eles aderem bastante, mas com o 

tempo isso acaba sendo esquecido, cai na rotina, então a gente tem que 

repetir de novo. Então, eu acho que a gente tem que ter sempre 

multiplicadores de treinamento e capacitação dentro da própria equipe. 

(GF) 

Eu acho que a gente pode acoplar essas duas coisas: essa coisa contínua e 

essa coisa da certificação porque eles precisam também cada um ter o seu 

certificado. (GF) 
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 Os resultados foram apresentados de acordo com o método proposto e serão discutidos 

a seguir.  
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6 DISCUSSÃO 

 

 Objetivando melhor compreensão do estudo, os resultados foram apresentados em 

quatro etapas: atuação e perfil dos profissionais da UTI; práticas assistenciais e de gestão 

relacionadas à prevenção das Infecções Primárias da Corrente Sanguínea; dificuldades 

encontradas para seguimento das medidas de prevenção para as IPCS e a gestão institucional 

e o enfretamento das necessidades e demandas na prevenção das IPCS.  Os principais 

resultados foram discutidos de acordo com as normas nacionais e internacionais de prevenção 

e controle de infecção, assim como baseado em artigos publicados sobre a temática.  

 

6.1 ATUAÇÃO E PERFIL DOS PROFISSIONAIS DA UTI  

 

A partir da caracterização dos profissionais, foi possível observar que a UTI sugere 

uma população com predomínio do sexo feminino com média de idade de 40 anos.  

Em relação ao sexo, houve discordância entre as categorias, uma vez que o masculino 

sobressaiu entre os médicos, divergindo do encontrado nas categorias enfermeiros e técnicos 

de enfermagem. Tal achado é consoante com a literatura, uma vez que aponta essa diferença 

entre o sexo e as categorias citadas. A categoria de enfermagem da UTI é composta por uma 

população predominantemente feminina, enquanto que entre os médicos destaca-se o sexo 

masculino, remetendo a uma característica histórica da enfermagem que se restringia a uma 

profissão composta por mulheres (ABREU; GONÇALVES; SIMÕES, 2014; CAMELO et al., 

2013; NASCIMENTO SOBRINHO et al., 2010; BARROS et al., 2008; ANDRADE, 2007; 

SCHEIN et al., 2008; EMBRIACO et al., 2007).  

Foi possível observar que a média de idade por categoria profissional apresentou uma 

oscilação, sendo para médicos 42 anos; técnicos de enfermagem, 37 anos e os enfermeiros, 34 

anos, constituindo a população mais jovem do estudo. Comparativamente, essa média, apesar 

de variar um pouco no presente estudo encontrou relação com os demais, principalmente para 

a categoria médica (SANTOS; CAMELO, 2015; CAMELO et al., 2013; SCHEIN et al., 

2008). 

   Os médicos possuíam maior tempo de atuação em UTI e os enfermeiros, o menor 

entre as categorias. Esses dados vão ao encontro dos achados de outros estudos que 

apresentaram resultados semelhantes, apontando cerca de dez anos para os médicos e de uma 

média de mais de quatro anos para enfermeiras. A especialização foi unânime entre os 
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médicos e apareceu com menor frequência entre os técnicos de enfermagem. (SCHEIN et al., 

2008; CAMELO et al., 2013; SANTOS; CAMELO, 2015). 

Em contrapartida, os enfermeiros tiveram maior percentual de pós-graduação stricto 

senso quando comparado às demais categorias, consolidando a percepção do crescimento do 

segmento dessa modalidade na formação dos enfermeiros como forma de demonstrar a 

necessidade de consolidar a cientificidade à prática da categoria (CAMELO et al., 2013; 

PADILHA; BORENSTEIN, 2006; ANDRADE, 2007) 

Considerando as categorias separadamente, a maior parte não recebeu capacitação para 

prevenção dessas infecções, sendo mais evidente entre os médicos. Além disso, a capacitação 

sobre HM obteve resultados mais satisfatórios entre as categorias, principalmente enfermeiros 

e técnicos de enfermagem. Chama a atenção, que mesmo em se tratando de temas de 

relevância para a prática de UTI, ainda existem lacunas relacionadas à falta de treinamentos, 

reforçando-se cada vez mais a necessidade da realização de programas educacionais como 

medida eficiente para estimular a adesão à HM e as medidas de prevenção de infecções em 

ambiente hospitalar (AMADEI; DAMASCENO, 2008; O'GRADY et al., 2011; OLIVEIRA et 

al., 2016; ALVES et al., 2019).  

A perspectiva de trabalhar utilizando os bundles surgiu como estratégia de se trabalhar 

a partir de pequenas intervenções que quando em conjunto na prática clínica são capazes de 

reproduzir resultados significativos na redução das taxas de infecções relacionadas aos 

dispositivos invasivos. As recomendações do CDC (2011) são corroboradas pelas 

atualizações da ANVISA (2017) para manejo adequado durante a inserção e para manutenção 

do CVC (BRASIL, 2017a; O'GRADY et al., 2011). 

Estudos, que se dedicaram em avaliar o impacto da implementação dessa metodologia, 

puderam atestar redução nas infecções da corrente sanguínea relacionadas ao CVC. A 

comprovação inclui ainda avaliações anteriores e posteriores à implantação, sugerindo os 

efeitos benéficos da utilização dos mesmos na melhoria da assistência e na garantia da 

segurança do paciente (SILVA; OLIVEIRA, 2017; FORTUNATTI, 2017; DALLÉ et al., 

2012; BRACHINE; PETERLINI; PEDREIRA, 2012). 

 

6.2 PRÁTICAS ASSISTENCIAIS E DE GESTÃO RELACIONADAS À PREVENÇÃO 

DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA 
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É possível traçar um comparativo entre os achados nas três etapas do estudo através de 

uma relação entre a percepção e autoavaliação da categoria, a prática efetivamente realizada 

pela mesma e as categorias advindas da análise do grupo focal. 

Quando comparadas as percepções entre as diferentes categorias e as observações das 

práticas realizadas, nesta pesquisa, os médicos obtiveram uma aproximação mais fidedigna 

entre o que foi relatado no questionário e o realizado durante a inserção de CVC, com valores 

que até superaram o esperado, principalmente no preparo da pele e secagem espontânea do 

antisséptico e na escolha do sítio de inserção.  

Quanto à HM, os médicos referiram sempre realizar durante o procedimento de 

inserção de CVC com uma taxa de 96% de adesão à prática, achado semelhante à de outros 

estudos que também obtiveram uma avaliação positiva quanto à utilização do bundle de CVC 

e resultados exitosos na prática de HM (DALLÉ et al. 2012; FORTUNATTI, 2017). 

Vale ressaltar que a utilização do checklist de inserção segura aplicado durante a 

punção do CVC objetiva uma adequação das inconformidades e redução das infecções 

baseada numa metodologia de intervenção e acaba por direcionar os médicos e equipe a 

realizarem a prática de HM, principalmente quando a maioria dos procedimentos observados 

foram realizados de forma eletiva. (ROSADO; ROMANELLI; CAMARGOS, 2011; 

FORTUNATTI, 2017) 

Dessa forma, não foi possível associar os valores encontrados a uma taxa de adesão 

das mãos real dessa categoria. Porém, percebe-se que a garantia do procedimento está cercada 

não somente pela realização ou não da HM, mas pela qualidade de sua realização, com 

respeito ao tempo adequado e a técnica (BRASIL, 2018). 

A técnica de antissepsia cirúrgica com escovação utilizando clorexidina degermante 

2%, apesar de predominar nesta pesquisa, o não cumprimento adequado do tempo 

preconizado para a técnica escolhida, conferiu uma inadequação da prática. Neste sentido, a 

OMS destaca a predileção pela técnica de antissepsia cirúrgica das mãos com sabão 

antimicrobiano ou preparações alcóolicas em altas concentrações em substituição à utilização 

da escovação cirúrgica das mãos com antisséptico o qual representa a técnica habitual e 

amplamente utilizada ainda nos dias atuais em virtude da possibilidade de causa micro lesões 

na pele (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009; SANTOS; MONIZ; FREITAS, 2010). 

A intenção desse procedimento pré-cirúrgico é eliminar a microbiota transitória das 

mãos e reduzir a flora residente, garantindo segurança durante as intervenções invasivas. 

Atualmente a realização desta prática com a utilização de soluções alcóolicas vem sendo 

defendida e atestados benefícios quanto ao custo, eficácia, melhor efeito residual e menor 
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dano à pele (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009; SANTOS; MONIZ; FREITAS, 

2010; GONÇALVES; GRAZIANO; KAWAGOE, 2012; OLIVEIRA; GAMA, 2016; 

PRATES et al., 2016). 

Um estudo que avaliou a segurança na substituição da técnica tradicional de 

antissepsia cirúrgica das mãos e antebraços da equipe cirúrgica por aplicação de preparações à 

base de álcool encontrou evidências para o uso dessas preparações, ressaltando que o 

procedimento depende da solução utilizada, concentração e do tempo de contato 

(GONÇALVES; GRAZIANO; KAWAGOE, 2012).  

Na instituição em estudo também houve domínio da técnica de escovação para 

antissepsia cirúrgica como prática de escolha para as punções de CVC, de forma semelhante 

ao descrito na literatura. Em virtude disso, o hospital necessitaria padronizar e implementar 

um antisséptico cirúrgico alcoólico para o preparo das mãos da equipe próprio para a o fim.   

(OLIVEIRA; GAMA, 2016; PRATES et al., 2016). 

Estudos semelhantes também encontraram bons resultados relacionados à higienização 

das mãos antes da inserção, antissepsia da pele e secagem do antisséptico previamente à 

punção e reforçou a importância de se valorizar mais a utilização de barreira máxima e de se 

evitar as punções femorais, principalmente quando lançou mão da utilização dos princípios 

propostos pelos bundles e aplicação do checklist de inserção segura (ROSADO; 

ROMANELLI; CAMARGOS, 2011; DALLÉ et al. 2012; OLIVEIRA et al., 2016).  

A literatura desponta para uma predileção pelas punções em subclávia, evitando os 

sítios anatômicos femorais, bem como em jugular, principalmente pelo risco de infecções e 

pela dificuldade de fixação do cateter. Neste estudo, a utilização de barreira máxima foi 

respeitada em 78% das punções e a escolha adequada do sítio de inserção ocorreu em 94% 

dos casos, sendo preponderantes as punções em subclávia (DALLÉ et al., 2012). 

Em contrapartida, outra análise encontrou que profissionais de nível superior e médio 

não reconheceram interferência entre a inadequação da utilização de barreira máxima durante 

a execução da punção venosa central, indicando a necessidade de maior envolvimento, em 

especial, entre o grupo de enfermeiros (OLIVEIRA et al., 2016). 

A utilização do USG para guiar a punção esteve presente em apenas sete punções 

observadas. Cabe salientar que a utilização do ultrassom na cateterização em tempo real ou 

para demarcação da pele em situações eletivas pode ser considerada quando a tecnologia 

estiver presente e por aqueles que dominem a execução do mesmo como estratégia de auxílio 

para evitar outras complicações provenientes das tentativas de punção (O'GRADY et al., 

2011; DEXHEIMER NETO; TEIXEIRA; OLIVEIRA, 2011; PETISCO et al., 2013). 
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Quanto à avaliação do conhecimento sobre os cuidados com manutenção, uma parcela 

considerável dos médicos referiu desconhecer a periodicidade adequada de troca dos equipos 

e sistemas de infusão. Percebeu-se, ainda uma subestimação com relação aos procedimentos 

de manutenção relacionados à HM e fricção do hub com frequências que chegaram a 36% e 

12%, respectivamente. 

Em contrapartida, a autoavaliação dos enfermeiros e técnicos de enfermagem 

superestimou adesão à HM em comparação ao detectado na observação direta. As percepções 

demonstraram um distanciamento das práticas realizadas pelos mesmos, com oscilações nos 

indicadores que variaram entre 51%, 36% e 10% para troca de curativos, preparo e 

administração de medicamento, respectivamente. Em todas elas predominou a técnica de 

higienização simples das mãos com água e sabão em detrimento da fricção alcóolica.  

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem, todavia, demonstraram uma autoavaliação 

de aproximadamente 88% para a frequência de sempre higienizar as mãos durante a 

manutenção dos dispositivos. Entretanto, quando comparado à etapa observacional, foi 

possível identificar que para preparo e administração de medicamentos esses valores 

chegaram a 36% e 10%, respectivamente.  

Durante a troca de curativos de CVC os resultados foram melhores, ainda que 

insuficientes, tendo em vista a importância dessa prática nas estratégias de prevenção, 

chegando a uma frequência de cerca de 52%. Apesar disso, para todos os procedimentos de 

manutenção de CVC avaliados, os enfermeiros obtiveram índices mais satisfatórios quando 

relacionado aos técnicos de enfermagem.    

Um estudo que avaliou o comportamento das equipes de enfermagem e médica 

relacionada às boas práticas de inserção e manejo do CVC, encontrou que o procedimento de 

troca de curativos dos CVC não é conhecido por profissionais de uma UTI. Dessa forma, é 

possível observar uma preocupação com os cuidados de manutenção de CVC mediante a 

constatação de uma adesão moderada ao bundle e falhas na percepção e atuação de alguns 

profissionais (ROSADO; ROMANELLI; CAMARGOS, 2011; OLIVEIRA et al., 2016; 

FORTUNATTI, 2017). 

De uma forma global, os profissionais se sentem motivados pela gestão, apesar de 

reconhecerem alguma dificuldade de seguir as práticas seguras. Vale salientar que os técnicos 

de enfermagem foram os que mais receberam capacitação sobre prevenção de IPCS e HM e, 

por isso, apresentaram menor percepção de dificuldades quanto ao seguimento de práticas 

seguras durante a inserção e manutenção do CVC.  
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O cenário de adesão à higienização das mãos demonstra que os achados ainda estão 

muito abaixo do esperado para uma prática segura na assistência ao paciente crítico, 

especialmente entre os técnicos de enfermagem que tiveram menor percentual de HM antes 

do preparo de medicamento e da troca de curativos (BRASIL, 2008b; SOUZA et al., 2015; 

PAULA et al., 2017). 

Tal fato é preocupante, considerando ser essa categoria a que está em maior contato 

com os pacientes, despertando para a necessidade de implementar estratégias multimodais de 

intervenção, aperfeiçoamento dos mecanismos de vigilância, intervenções multidisciplinares e 

de treinamento e capacitações frequentes para promover uma mudança de atitude e real 

incorporação dessas medidas na prática dos profissionais (SOUZA et al., 2015; MOTA, 

2014).  

Apesar da baixa adesão a esta prática, outros estudos também corroboram com os 

achados na pesquisa, demonstrando que essa preocupação é compartilhada em outras 

realidades. Em alguns casos, prevaleceu a realização da técnica antes e após o contato com os 

pacientes. Além disso, a utilização da água e sabão também foi soberana em relação às 

preparações alcóolicas (SILVA; OLIVEIRA, 2017; SOUZA et al., 2015; MOTA, 2014; 

PRADO et al., 2012; PRIMO et al., 2010). 

A OMS considera a prática da HM como a principal medida para reduzir IRAS. 

Apesar de constituir medida simples, ainda apresenta uma adesão baixa por parte dos 

profissionais em todo o mundo e um desafio global para às instituições que precisam fornecer 

condições ideais para estímulo e manutenção a longo prazo (BRASIL, 2008b) 

A taxa de adesão, de uma forma geral, varia bastante, constituindo uma média de 40%. 

A intenção da OMS é garantir o crescimento desses valores progressivamente até 2020, 

quando seria alcançado níveis ótimos a partir do estabelecimento de uma cultura de 

segurança. Sendo assim, novas medidas precisam ser constantemente implementas para 

melhoria dessa realidade nos serviços de saúde (BRASIL, 2008b; SOUZA et al., 2015). 

Destaca-se que a valorização da utilização das soluções alcoólicas para técnica de 

fricção antisséptica deve ser enfatizada, considerando seus melhores resultados para redução 

da carga microbiana e efeito residual na pele, menor ocorrência de reações cutâneas e maior 

facilidade de uso, demandando menor tempo para realização da técnica (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2009).  

Além disso, é factível pensar na necessidade de se investigar os motivos que levam a 

não adesão à prática. Alguns estudos já despertam para os obstáculos enfrentados diariamente 

pelos profissionais e que podem estar relacionados a esses números, dentre eles a falta de 
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insumos ou materiais inadequados, falta de uma estrutura física adequada e infraestrutura que 

possibilite acesso fácil às pias, papel toalha e dispensadores de álcool gel, esquecimento, 

sobrecarga de trabalho, falta de conhecimento que podem levar a realização de uma prática de 

forma inadequada e as lesões cutâneas, mais frequentemente relacionadas a utilização das 

luvas e do sabão (GUEDES et al., 2012; OLIVEIRA; CARDOSO; MASCARENHAS, 2010; 

MOTA, 2014) 

A fricção do hub no momento da administração esteve presente em 65% das 

observações e apresentou uma frequência expressiva de 100% nos procedimentos realizados 

pelos enfermeiros. Porém a prática de desinfecção dos frascos/ampolas com álcool antes da 

quebra das mesmas para preparo das medicações foi lembrada em apenas 20 observações o 

que demonstra uma imprevisão por parte dos profissionais na manutenção de técnicas 

elementares da formação, tanto para enfermeiros, quanto para os técnicos de enfermagem.  

Sobre esses achados, há forte recomendação proposta pelas diretrizes do CDC (2011) 

e EPIC3 (2014) para fricção da porção terminal do cateter com solução alcóolica 70% para 

minimizar o risco de contaminação antes de manipular o dispositivo. Apesar de ser observado 

que essa prática não está incorporada por completo entre os técnicos de enfermagem nessa 

realidade, nossos achados foram superiores ao encontrado por outros estudos que ao 

analisarem a adesão ao bundle de manutenção de cateter e sugeriram maior dificuldade para 

manutenção de bons indicadores relacionados a esta prática para todas as categorias 

observadas, com taxas que chegaram a 10% (LUCAS et al., 2018; SILVA; OLIVEIRA, 2017; 

O'GRADY et al., 2011; LOVEDAY et al., 2014). 

Merece destaque ainda os cuidados com os curativos de CVC, marcada pelo 

predomínio das coberturas convencionais com gaze e micropore em detrimento da utilização 

do filme transparente. De uma maneira geral, não se prezou pela proteção dos curativos 

durante os banhos nos leitos e os mesmos estavam íntegros e limpos nos momentos que 

antecederam as trocas.   

O cuidado com o cateter durante o banho é relatado como cuidado importante da 

equipe. A intenção é evitar a contaminação do dispositivo com sujidade proveniente da água 

ou umidade ocasionada durante o procedimento. A recomendação sugere a utilização de 

mecanismos de barreiras com proteção do cateter durante a realização da higiene corporal 

(O'GRADY et al., 2011). 

A utilização de tecnologias para os dispositivos médicos desponta como uma 

perspectiva promissora para as estratégias de prevenção das infecções associadas aos 
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dispositivos vasculares decorrentes de colonização ou formação de biofilmes nos cateteres 

(ZHANG; KEOGH; RICKARD, 2013). 

No que diz respeito às variações de coberturas, existe hoje a possibilidade de 

utilização desde coberturas convencionais com gaze e fita, a utilização de filme transparente 

ou curativos impregnados com clorexidina. Algumas, no entanto, devem ser vistas como 

alternativas aditivas às demais medidas de precaução durante e após a inserção, a partir do 

princípio da prevenção fundamentada na falibilidade humana, lançando mão da padronização 

de novos dispositivos que minimizem os riscos e danos durante a prestação da assistência à 

saúde (ZHANG; KEOGH; RICKARD, 2013). 

As recomendações do CDC e EPIC 3 sugerem a utilização do filme transparente e da 

gaze com fita estéril, sendo a troca do primeiro indicado a cada sete dias ou até antes na 

presença de umidade ou integridade comprometida. Além disso, não existe recomendação 

para a utilização considerando o uso como uma estratégia para reduzir as taxas sustentadas de 

infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter em pacientes adultos, como estratégia 

adicional, quando as medidas iniciais de prevenção não surtiram efeito (O'GRADY et al., 

2011; LOVEDAY et al., 2014). 

Consoante aos expostos nos guidelines, outros estudos, demonstraram não haver 

variações significativas na ocorrência de IPCS quando comparado a utilização do curativo 

com clorexidina e a cobertura com gaze e fita em unidades que realizam os cuidados baseados 

nos princípios dos bundle de cateter (PEDROLO; DANSKI; VAYEGO, 2014). 

Quando comparado à cobertura com filme transparente de poliuretano e a gaze e fita 

adesiva, observou-se benefícios do primeiro em detrimento ao segundo com relação ao tempo 

de permanência. Além disso, sugere-se uma superioridade entre a cobertura com clorexidina e 

o filme transparente sobre o mesmo aspecto, já que o último pode implicar troca antes do 

período previsto por má fixação e possibilidade de acúmulo de umidade (SILVEIRA et al., 

2010; PEDROLO et al., 2014). 

Comparativamente à utilização das coberturas convencionais com gaze, o filme 

transparente com clorexidina demonstrou supremacia, com efeito benéfico significativo na 

redução das taxas de infecções relacionadas a cateter, sugerindo maior rentabilidade para os 

custos hospitalares (SAFDAR et al., 2014; PEDROLO; DANSKI; VAYEGO, 2014; JENKS, 

et al. 2016). 

Assim, aos poucos a eficácia de coberturas à base de clorexidina, vem sendo 

comprovada a partir de meta análise com ensaio clínico randomizado, sugerindo que a 

utilização em pacientes críticos e em alto risco para infecções da corrente sanguínea, 
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demonstrando superioridade em comparação às coberturas convencionais (SAFDAR et al., 

2014). 

Os achados ainda são incipientes e novas pesquisas ainda são necessárias. Ressalta-se 

a necessidade de se optar por coberturas que priorizem a proteção do orifício de inserção, 

permitindo a visualização diária do mesmo para avaliação da presença de sinais de infecção,  

bem como aquele que disponibilize o conforto,  bem estar e que seja capaz de induzir uma 

menor quantidade de reações locais que podem levar ao dano da pele do paciente assistido 

(PEDROLO et al., 2011; SILVEIRA et al., 2010; PEDROLO; DANSKI; VAYEGO, 2014; 

O'GRADY et al., 2011; LOVEDAY et al., 2014). 

A partir dos expostos é possível observar a necessidade de se investir continuamente 

nas estratégias de prevenção, promovendo capacitações e atualizações frequentes da equipe, 

seja pelo estímulo e valorização profissional como forma de manter a motivação desses 

profissionais para estimular as mudanças comportamentais, bem como valorização da 

padronização de técnicas e empoderamento profissional enquanto controladores de infecção 

na mudança de um cenário, sem necessariamente incluir a utilização de dispositivos especiais 

e tecnologias inovadoras para obtenção de resultados exitosos (ZINGG et al., 2014). 

Percebeu-se que falta às equipes o reconhecimento do real impacto que suas ações 

refletem na assistência aos pacientes que recebem o cuidado e adesão às padronizações de 

medidas preventivas básicas, que evitem a perpetuação microrganismos resistente aos 

antimicrobianos. Paralelamente, exige-se que as lideranças e a gestão dos serviços estejam 

atuantes para as ações de educação e vigilância dos processos, adequação dos recursos 

humanos com atividades de educação e aperfeiçoamento profissional e na disposição dos 

recursos materiais e estruturas organizacionais de apoio como laboratório e farmácia 

(FERRAZ et al., 2014).  

De acordo com os achados, as ações vigentes pela gestão ainda parecem estar aquém 

ao necessário para mudança no cenário. A sustentação dos protocolos necessita de 

ferramentas de divulgação mais efetiva dentro da instituição que permita a unissonância das 

práticas entre os profissionais, evidenciado pelos apontamentos dos profissionais da UTI a 

partir dos questionários e reconhecidamente pela própria gestão no grupo focal, observada 

pela categoria do estudo: fatores que dificultam o cuidado seguro aos pacientes com CVC 

apontados pela gestão. 

 Assim, concomitantemente, que os profissionais preferem, majoritariamente, trabalhar 

seguindo protocolos, os mesmos referem possuir dificuldade de acesso aos mesmos, 

provavelmente pela falta de divulgação da ferramenta, principalmente em se tratando de uma 
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expectativa de se trabalhar utilizando bundles que exige uma concreta padronização das 

práticas.  

O alto fluxo de profissionais circulantes na UTI também surge como um empecilho 

para manutenção das práticas seguras pelo aumento dos fatores estressores dos profissionais 

que ali atuam e barulho intenso, ocasionando grande desconforto aos membros da equipe, seja 

pelos alarmes dos aparelhos, bombas de infusão e ventiladores ou pelas conversas e tumulto 

gerado pela presença desnecessária de circulantes no ambiente, principalmente em setores 

fechados como a UTI (MACHADO et al., 2012; GUIDO et al., 2009).  

Medidas para resolução dessa demanda em especial estão atreladas às ações concretas 

por parte da gestão para desenvolvimento e incentivo de uma política com restrições no 

acesso à unidade para prevalecer sua organização, ordem e controle dos processos, 

principalmente por se tratar de hospital de ensino em que as boas práticas devem ser 

valorizadas entre os formadores para que soem como ensinamentos significativos aos que 

estão sendo formados e, uma vez que, a ocorrência desses eventos findam por trazer 

consequências para os pacientes pelo aumento da possibilidade de eventos adversos 

(MACHADO et al., 2012). 

Associado a isso, o setor é responsável por uma assistência que requer certa 

especificidade das tarefas, assistência ininterrupta a pacientes críticos com práticas complexa 

e disponibilidade tecnológica que requer alto grau de responsabilidade, podendo induzir o 

profissional ao erro e influenciando negativamente nas ações dos mesmos (RODRIGUES, 

2012). 

Esses ruídos sonoros, conturbação gerados pela restrição física da ambiente e grande 

quantidade de solicitações externas tendem a prejudicar a comunicação entre os profissionais; 

além de prejudicar na organização interna do trabalho, controle das medidas preventivas e 

supervisão das práticas assistenciais, principalmente pelos enfermeiros (MACHADO et al., 

2012; RODRIGUES, 2012) 

Outra preocupação apresentada diz respeito às lacunas na oferta de treinamentos aos 

profissionais que atuam no turno noturno referida na etapa do questionário, discutido no 

grupo focal e demonstrada pelas categorias de análises: fatores que dificultam o cuidado 

seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão e fatores organizacionais e 

educacionais relacionados à ocorrência de IPCS.  

Essas dificuldades permeiam por várias nuances que incluem desde a 

responsabilização profissional até a atuação proativa pela gestão.  O incentivo por parte das 

lideranças ao aperfeiçoamento profissional permite uma melhoria da assistência pelo 
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desenvolvimento de habilidade e atualização dos recursos humanos, evidenciando um 

potencial para transformação organizacional e dos processos de trabalho. Em contrapartida, os 

profissionais, quando movidos por interesses profissionais e pessoais, podem gerenciar e 

sanar suas próprias dificuldades encontradas no exercício de sua prática a partir da busca por 

outras formas de aquisição de novos conhecimentos que incluem participação em eventos 

científicos e pesquisa de artigos científicos em Internet, por exemplo (SANTANA; 

FERNANDES, 2008). 

Assim, a participação do profissional no seu processo de formação e aperfeiçoamento 

deve partir de uma motivação própria e empenho em se atualizar frente às mudanças 

frequentes nas práticas de saúde, pela necessidade do mercado e pela possibilidade de 

melhoria que o aperfeiçoamento proporciona ao cuidado do paciente (SANTANA; 

FERNANDES, 2008). 

A realização de treinamentos em horários variados com o intuito de contemplar a 

maior quantidade possível de funcionários e a utilização de metodologias ativas como 

propostas de capacitações contemplam algumas atuações dos gestores. As metodologias ativas 

revelam-se como modelos educacionais inovadores sobretudo no processo de formação e 

ensino em saúde, estimulando a reflexão e problematização da realidade (KANEKO et al., 

2015). 

Em contrapartida, os profissionais que trabalham no período noturno são submetidos a 

um trabalho extenuante, principalmente pela restrição do sono, além de uma sobrecarga de 

trabalho evidenciado muitas vezes pelo quantitativo reduzido de funcionários, bem como pelo 

acúmulo de funções pela ausência de uma chefia imediata no horário, quando podem 

necessitar gerenciar a tomada de decisões frente algumas situações (SILVA; CARVALHO; 

CARDIM, 2017; SANTANA et al., 2015; VERSA et al., 2012). 

Assim, situações que tendem a expor a uma condição de maior sobrecarga e trabalho, 

estão relacionadas a uma menor adesão às medidas de segurança como adesão à HM, por 

exemplo, restringindo ainda o processo de educação continuada dos profissionais, seja pela 

dificuldade de associação e incorporação das práticas apreendidas à realidade dos mesmos, 

bem como pela impossibilidade de participação nos treinamentos (NOVARETTI et al., 2014). 

 

6.3 DIFICULDADES ENCONTRADAS PARA SEGUIMENTO DAS MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO PARA AS IPCS 
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É possível realizar um paralelo entre as dificuldades apresentadas pelos gestores e 

pelos profissionais. Os problemas anunciados trouxeram aproximações em alguns quesitos, 

porém percepções diferentes acerca da contextualização desses problemas com 

reconhecimento de algumas necessidades que permeiam uma realidade um pouco distante da 

que o profissional normalmente está habituado a perceber. 

Destaque aos problemas elencados pelos profissionais relacionados: ao turno de 

trabalho, falta de capacitação frequente e falta de acesso e divulgação dos protocolos.  Ênfase 

à dificuldade que os profissionais do turno noturno possuem de participar dos treinamentos, 

bem como pela pouca atuação dos profissionais na tomada de decisão, atualização e 

elaboração dos protocolos institucionais.  

Vale salientar ainda que por vezes, esses protocolos sofrem mudanças num curto 

intervalo de tempo, antes mesmo que se consiga capacitar toda a equipe, causando um 

desconforto por parte dos mesmos.  

Essas variações, eventualmente enxergadas de uma forma negativa, denotam a 

dinamicidade do conhecimento, das descobertas e práticas a partir da vasta quantidade de 

novos estudos, ensaios clínicos e recomendações publicadas que sugerem mudanças, 

impulsionadas pelo avanço das tecnologias e chamam a atenção para a capacidade de 

resiliência e adaptação desses profissionais.  

Dessa forma, nem sempre é possível acompanhar ou estar à frente da ciência nas 

descobertas, mas é fundamental entender que essas variações estão embasadas em práticas 

baseadas em evidência; as quais visam melhorar a assistência, findam por exigir mais do 

profissional para acompanhar a evolução nos processos de trabalho e assistência à saúde. 

 Em contrapartida, a gestão trouxe a lembrança de que as capacitações do noturno 

apresentam barreiras que podem ser relacionadas aos embates junto ao gerenciamento de 

recursos humanos para driblar os obstáculos oriundos da permanência desses funcionários pós 

jornada de trabalho para participar dos treinamentos gerando excesso de carga horária 

intrajornada. Além disso, existe, ainda, a pouca disponibilidade dos facilitadores, ou mesmo 

gestores e coordenadores para dividirem suas atuações nos diferentes horários, inclusive 

noturno.  

O desabastecimento também foi uma dificuldade bastante pontuada pela gestão, porém 

foi tratada sob uma perspectiva e contextualizações sobre os entraves na disponibilização e 

utilização de insumos. Relacionadas desde problemas com a legislação de compra de insumos 

até embates com fornecedores e falta de um software adequado para controle de estoque. 
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A questão do fluxo e profissionais foi tratada como um problema de grande amplitude, 

nos dois momentos da pesquisa. As queixas apresentadas pelos profissionais foram 

consentidas pela gestão, marcado pela relação direta à indisposição física da unidade e 

dificuldade de manutenção dos protocolos organizacionais e as práticas de prevenção frente a 

uma quantidade de circulantes no ambiente. 

Outra questão relevante, diz respeito ao fato de se estar diante de um Hospital 

vinculado a uma instituição de ensino superior responsável pela formação de alunos dos mais 

diversos cursos de graduação e pós-graduação, que exige do mesmo espaço para campo de 

estágio para suprir a necessidade formadora. Além disso, existe uma crescente oferta de vagas 

periodicamente o que reflete no aumento de alunos circulantes, além do quadro de 

funcionários que atuam no setor.  

Diante do que foi exposto, surgem algumas reflexões. Inicialmente por se tratar de um 

setor com equipe diferenciada, a qual precisa ser constantemente estimulada e valorizada 

dentro de suas necessidades. As dificuldades quando trazidas com peso e representação dentro 

do grupo podem traduzir ou refletir no processo de motivação desses profissionais, 

comprometendo ainda mais a perpetuação das boas práticas. Em princípio, essa falta de 

motivação da equipe não foi relatada, mas, mesmo assim, não pode ser desconsiderada em 

vigência da permanência dessas dificuldades.  

O que se considera atualmente é que uma atuação mais efetiva da gestão está 

relacionada a redução de eventos adversos na assistência hospitalar. Assim, mesmo diante de 

seus maiores entraves, é ela quem precisa apontar soluções e mostrar-se mais próxima e 

envolvida com as equipes para construção de uma assistência segura e promoção de uma 

cultura de segurança enquanto política institucional e melhoria dos processos (BATISTA; 

2018; SERRA; BARBIERI; CHEADE, 2016). 

Um estudo que analisou a percepção dos profissionais de UTI sobre os fatores 

restritivos para sua atuação apresentou achados semelhantes. De acordo com ele, o déficit dos 

treinamentos e capacitações em serviço foi apontado pelos profissionais como uma barreira 

para execução das ações multidisciplinares no ambiente de trabalho (ARAÚJO NETO et al., 

2016). 

Essas capacitações são atividades que necessitam de pouco investimento e possuem 

alto impacto se trabalhadas com coesão às demandas nacionais e internacionais para um 

cuidado seguro. Dessa forma, é preciso haver sincronismo entre o rastreamento dos principais 

eventos adversos presentes na unidade para se ter concordância entre a realidade e as 

temáticas selecionadas para os treinamentos. O intuito é evitar capacitações pontuais que não 
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traduzam uma mudança de comportamento e apreensão de novos conhecimentos pelos 

profissionais (SERRA; BARBIERI; CHEADE, 2016; SOUZA; SILVA, 2014). 

Além disso, dificuldades como falta de estrutura adequada e de recursos materiais 

também são reportados na literatura como responsáveis por interferir diretamente no 

desenvolvimento dos trabalhos das equipes e de melhores práticas. Somados a isso, a 

utilização de protocolos e de decisões baseadas em evidências tendem a favorecer as rotinas e 

podem estar relacionados a redução de gastos desnecessários dentro de uma instituição 

(SIMAN; BRITO; 2016; SERRA; BARBIERI; CHEADE, 2016). 

Chama a atenção relatos semelhantes quanto à falta de divulgação dos poucos 

protocolos institucionais e da participação dos profissionais na elaboração dos mesmos, além 

de outras limitações como, ausência de liderança atuante em segurança do paciente; recursos 

materiais escassos e falta de incentivos e motivação também são apresentados por outros 

autores, constituindo barreiras para a segurança do paciente (OLIVEIRA et al., 2014; QUES; 

MONTORO; GONZÁLEZ, 2010). 

Assim, mesmo reconhecendo que a resolução desses problemas demandaria tempo ou 

poderiam esbarrar em questões externas ao alcance de resolução dos gestores institucionais, 

parte-se da lógica que as dificuldades desvendadas pelos profissionais e discutidas entre os 

representantes institucionais são pertinentes dentro do contexto das estratégias para se 

alcançar melhores resultados na prevenção das infecções, devem ser consideradas e dependem 

da atuação e intervenção, seja direta ou coadjuvante, dos líderes e gestores. 

 

6.4 A GESTÃO INSTITUCIONAL E O ENFRETAMENTO DAS NECESSIDADES E 

DEMANDAS NA PREVENÇÃO DAS IPCS 

 

Diante do que já foi exposto e em meio às colocações dos gestores foi possível 

reconhecer, ainda que de forma incipiente, algumas propostas e sugestões frente às demandas 

apresentadas.  

Essas foram divididas em quatro grandes eixos que contemplaram assuntos sobre 

envolvimento dos profissionais assistenciais na elaboração e disponibilização dos protocolos; 

organização tecnológica interna e uso racional dos insumos para o enfrentamento da falta de 

material; organização e padronização do acesso das categorias profissionais à UTI para 

solução do fluxo desordenado de profissionais e estabelecimento de representantes setoriais, 

certificações, periodicidades e oferecimento do ensino à distância para adesão e organização 

dos treinamentos e capacitações noturnas. 
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Dentro desse contexto, é fundamental envolver a equipe na construção dos protocolos 

como estratégia para estimular a realização de melhores práticas, bem como aproximar a 

participação dos profissionais no desempenho das atividades de planejamento e construção 

dos protocolos que serão por eles executados. 

A administração e gestão hospitalar admite a necessidade de se gerir com ênfase nos 

recursos humanos, nos processos e no capital intelectual, este último compreendido como a 

junção entre os sistemas administrativos internos, o de relação externa (fornecedores) e as 

competências e habilidades humanas (FIGUEIREDO; AQUINO, 2016). 

Cabe aos gestores, portanto, a compreensão de que os profissionais envolvidos no 

cuidado estão suscetíveis aos erros por problemas no planejamento organizacional e falhas 

nos processos técnicos. Por isso, faz-se necessária a realização de uma prática baseada na 

utilização de protocolos e diretrizes clínicas (FIGUEIREDO; AQUINO, 2016; HINRICHSEN 

et al. 2011). 

Além disso, a auditoria nos serviços de saúde surge como auxílio às estratégias de 

controle das IRAS a partir dos mecanismos de planejamento, monitoramento dos indicadores 

e gestão dos recursos humanos. A intenção é reduzir custos sem comprometer a qualidade, 

permitindo o conhecimento, através da análise documental, sobre as principais demandas e 

necessidades para melhorias nos processos, bem como propor soluções junto à equipe 

assistencial, desde o monitoramento da higienização das mãos ao uso racional de 

antimicrobianos (ZEHURI; SLOB, 2018).  

A organização tecnológica vem responder uma dificuldade da instituição estudada já 

sinalizada anteriormente que finda por repercutir diretamente na aquisição, disponibilização e 

utilização de insumos necessários ao cuidado do paciente com CVC pela utilização de um 

software inapropriado para controle de estoque. 

Essa questão recai novamente nos impasses com planejamento, aquisição e 

gerenciamento dos insumos que são fundamentais para manutenção da cadeia preventiva 

dentro do controle de infecção, uma vez que permite o abastecimento de materiais e utensílios 

que concorrem na realização segura dos procedimentos de inserção de cateter e troca de 

curativos, por exemplo.  

Uma estratégia para controle do desabastecimento é através do estudo do perfil de 

pacientes atendidos, do atendimento prestado pela instituição e dos dados históricos de 

consumo. Somado a isso, a elaboração de um sistema de custo requer a aquisição de um 

software capaz de acompanhar o consumo estratificado, por setor e por paciente e que 

possibilite ao gestor visualizar demandas e controle, deixando os mesmos informados sobre 
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falhas nas compras, entrega e distribuição e que informem a baixa de estoque em um limite 

seguro de tempo para buscar alternativas de abastecimento (FIGUEIREDO; AQUINO, 2016). 

Ademais, é importante reconhecer a relação entre o custo e a necessidade do insumo. 

Dessa forma, a aquisição do mesmo pode ser responsável por gerar um gasto excedente sem 

represente uma criticidade na assistência. No contexto do controle de infecções é importante 

levar em consideração a funcionalidade, qualidade e utilização dos materiais de forma 

apropriada (FIGUEIREDO; AQUINO, 2016; SOUZA; ROSA; GABARDO, 2011). 

 A dinâmica e funcionamento hospitalar exige sistemas complexos, custos elevados e 

uso de tecnologias para adequação ao mercado de forma a manter a qualidade dos serviços 

ofertados. Por isso, o controle de estoque constitui grande desafio aos gestores em que é 

preciso a providência de recursos em quantidade adequada para garantia da assistência, em 

tempo hábil e com perspectiva de baixo custo (FIGUEIREDO; AQUINO, 2016). 

Assim, compreendendo a magnitude da instituição e sua governabilidade na esfera de 

atuação do estado, admite-se a necessidade emergencial para uma organização tecnológica 

compatível com a sua representação para a assistência a saúde prestada à população. 

As dificuldades com treinamentos e capacitações da equipe, especialmente para o 

horário noturno, foram retratadas com propostas variadas, enfatizando a necessidade de se 

elencar líderes nos horários de atuação para incentivar a capacitação aos pares e melhor 

disseminação das informações. 

Esse modelo estrutural funciona a partir do reconhecimento dos líderes dentro do setor 

que possam servir como disseminadores contagiantes dentro da equipe, atuando nos 

respectivos turnos de trabalho para incentivar os demais trabalhadores no cumprimento das 

melhores práticas. 

Além disso, foi sugerido o incentivo à certificação desses profissionais como forma de 

estimular a busca pelo conhecimento, bem como à busca pela melhoria, valorização 

profissional e retorno salarial a partir da progressão profissional, política já difundida dentro 

da instituição.  

A necessidade de tornar os treinamentos mais frequentes vislumbra promover uma 

incorporação efetivas das boas práticas na rotina assistencial a partir do uso de metodologias 

ativas para elaboração de uma aprendizagem significativa. Além disso, a proposta de 

utilização de ferramentas de Ensino à Distância (EAD) surge como uma alternativa à 

problemática levantada pelos próprios gestores sobre o impasse da participação dos 

profissionais do turno da noite para se inserirem em capacitações que ocorrem pós jornada de 

trabalho. 
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Por fim, reconhece-se a necessidade de focar nas ações da gestão com prioridade para 

o controle de infecções como critério de avaliar a qualidade dos serviços de saúde, 

reconhecendo o valor dessas ações para o paciente, a administração hospitalar e os 

profissionais de saúde, mediante a avaliação da estrutura, dos processos e dos resultados 

(FIGUEIREDO; AQUINO, 2016; SOUZA; ROSA; GABARDO, 2011; ARAÚJO et al., 

2010). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa teve por objetivo analisar as práticas assistenciais e de gestão 

relacionadas à prevenção das IPCS associada ao CVC na UTI, identificando as principais 

dificuldades encontradas para seguimento das medidas de prevenção para as profissionais 

envolvidos na assistência direta e pela gestão do serviço, bem como descrever como ocorre o 

enfrentamento dessas necessidades e demandas pela gestão da instituição.  

A metodologia escolhida permitiu traçar uma relação entre os achados nas diferentes 

etapas da pesquisa. A população de profissionais estudada foi composta por médicos, 

enfermeiros e técnicos de enfermagem. A amostra foi predominantemente do sexo feminino, 

principalmente entre as categorias de enfermagem e do sexo masculino entre os médicos, 

médias de idade de 38 anos, 14 anos de formado e com nove anos de atuação em UTI. 

A maioria possui especialização, atua no turno noturno, conhece as medidas de 

prevenção para IPCS e recebera capacitação para tal, bem como para HM. Eles referiram 

conhecer os princípios de prevenção propostos pelos bundles, já trabalharam com esse tipo de 

metodologia. Em geral se sentem motivados pela gestão, apesar de reconhecerem algumas 

dificuldades para seguir por completo as práticas seguras de inserção e manutenção de CVC.  

 Foi possível perceber percepções positivas sobre atuar seguindo protocolos e 

sentimento de motivação pela gestão, relacionadas ao fato de receberem capacitações 

frequentes, estímulo às boas práticas, divulgação de indicadores e reconhecimento de 

benefícios para os pacientes. No contraponto, as principais dificuldades elencadas foram a 

falta de capacitação frequente e divulgação dos protocolos, turno de trabalho, falta de insumos 

e alto fluxo de profissionais circulantes na unidade.  

O enfrentamento dos gestores diante das necessidades e demandas apresentadas 

permitiu identificar quatro principais dimensões, como: fatores que dificultam o cuidado 

seguro aos pacientes com CVC apontados pela gestão; práticas resolutivas para enfrentamento 

das dificuldades no cuidado seguro ao paciente com CVC, pontuando ações que a instituição 

já tem feito, principalmente para controle do fluxo de profissionais na UTI, estratégias de 

acesso aos protocolos e de treinamento para o turno da noite. 

Além dessas, surgiram os fatores organizacionais e educacionais relacionados à 

ocorrência de IPCS e as propostas dos gestores para alcançar bons resultados na prevenção da 

IPCS, com destaque para o despertar da necessidade de se envolver a equipe na construção 

dos protocolos, organização tecnológica interna para controle do desabastecimento, 

padronização do acesso das categorias profissionais à UTI para solução do fluxo desordenado 
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de profissionais e para o estabelecimento de representantes setoriais (líderes), estímulos às  

certificações com aumento da periodicidades dos treinamentos, principalmente no horário da 

noite, seja a partir do oferecimento por plataforma EAD e pela valorização das metodologias 

ativas para adesão dos profissionais.  

Observou-se inadequação para seguimento da prática de HM por parte de todos os 

profissionais para os procedimentos de inserção, preparo e administração de medicamentos e 

troca de curativos. Houve predomínio da escolha pela técnica de lavagem simples das mãos 

com água e sabão em detrimento da utilização das preparações alcóolicas. 

O preparo adequado da pele e a secagem espontânea do antisséptico antes da punção 

foram os que obtiveram melhores resultados durante a inserção de CVC pelos médicos, sendo 

a punção femoral também em menor representação entre os sítios escolhidos.  

A desinfecção do frasco ampola/ampola com álcool 70% durante o preparo das 

medicações e a fricção dos conectores com solução alcóolica antes da administração de 

medicamento no CVC precisam ser reforçados, principalmente entre os técnicos de 

enfermagem. Quanto à troca de curativos, não houve proteção dos mesmos durante o banho e 

a cobertura de escolha predominou a gaze e a fita aderente.  

As limitações deste estudo estiveram relacionadas ao curto período da coleta dos 

dados observacionais para que fosse fatível analisar o impacto em longo prazo dos resultados 

apresentados. Também não foi possível acompanhar as taxas de infecções relacionadas ao uso 

do dispositivo para relacionar aos achados da pesquisa. 

 A amostra por conveniência demonstrou a dificuldade para observar em todos os 

horários, sendo que a maioria aconteceu nos turnos manhã e tarde, não sendo exequível uma 

proporcionalidade entre os horários e quantidade de observações. Além disso, por não 

constituir objetivo desta pesquisa, não foram avaliados os registros dos prontuários para 

checar as informações da equipe sobre o registro do aspecto dos CVC e sinalização de retirada 

dos mesmos quando não mais indicado. 

A partir dos resultados apresentados e sua relação com o descrito na literatura é 

possível propor um conjunto de medidas para serem aperfeiçoados na realidade estudada.  

A oportunidade de reunir os principais representantes do hospital e de discutir acerca 

dos problemas apresentados pelos profissionais trouxe à reflexão sobre a participação de cada 

sujeito nas estratégias de prevenção. Portanto, reconhece-se o grupo focal como um produto 

do tipo prática profissional em que foi possível realizar um diagnóstico situacional de um 

aspecto assistencial e discutir entre os gestores para levantamento de soluções a serem 

implementadas para garantir a segurança do paciente com CVC.  
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Têm-se essa etapa da pesquisa como uma das mais promissoras para repercutir em 

produtos efetivos de mudança, seja por ações ou mudança de comportamentos, mas 

principalmente pela possibilidade de confrontar percepções e opiniões de gestores e 

profissionais para aniquilar impasses, desenvolver projetos, tarefas e traçar metas futuras. 

Sugere-se, ainda que se invista continuamente em estratégias e campanhas para 

estimular a adesão à higienização das mãos para atingir melhores resultados. Os treinamentos 

e educação permanente devem ser estimulados em todos os horários, tendo em vista funcionar 

como medida essencial para mudança de uma realidade sem que necessite grandes 

investimento para a aquisição de novas tecnologias. 

Propõe-se, como medida adicional, a substituição de compra das luvas de 

procedimento sem aditivos de talco para disseminar a técnica de antissepsia alcóolica das 

mãos e estimular a utilização das soluções alcóolicas, por constituir uma estratégia mais 

simples que demanda menos tempo e é mais eficaz e eficiente na realidade hospitalar, 

contribuindo para redução dos custos.  

 Assim, enquanto membro da equipe da UTI estudada, discente do mestrado 

profissional e principal executora da coleta de dados da pesquisa a experiência foi desafiadora 

em alguns aspectos, principalmente pelas dificuldades impostas em virtude da obrigação de 

conciliar horários, demandas e prazos exigidos no exercício das duas funções. 

Além disso, no cerne de pesquisadora, pela necessidade de distanciamento de uma 

realidade tão próxima, para que pudesse traduzir um cenário real das dificuldades encontradas 

nas estratégias de prevenção dessas infecções sem descartar as percepções positivas que são 

demasiadamente importantes para a continuidade dessas políticas longitudinais.  

Em contrapartida, o crescimento e enriquecimento profissional que o mestrado 

proporciona, além da possibilidade de contribuir com o serviço surgem como um propulsor a 

mais para alavancar motivação pessoal para contribuir, mais ainda, com o serviço e melhorar 

a assistência para os pacientes que são atendidos na UTI em questão.  

Vale ressaltar que os resultados encontrados e os produtos dessa dissertação serão 

apresentados aos profissionais e à gestão para futuras tomadas de decisões. 
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APÊNDICE A 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos  

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES 

PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: 

estratégias para atingir melhores resultados em uma Unidade de Terapia Intensiva que tem 

como pesquisador responsável Carla Larissa Fernandes Pinheiro sob orientação da Doutora 

Elisângela Franco de Oliveira Cavalcante, docente da Escola de Saúde da UFRN. 

Esta pesquisa pretende verificar na prática assistencial e da gestão as ações que impactam na 

garantia da prevenção das Infecções Prevenção da Corrente Sanguínea relacionada ao CVC na 

UTI de um hospital universitário. O motivo que nos leva a fazer este estudo partiu do 

reconhecimento das dificuldades e necessidade de se aderir aos protocolos e medidas de 

prevenção sugeridas pelas entidades nacionais e internacionais empenhados em estudar sobre 

a causa. 

Caso você decida participar, você deverá autorizar à pesquisadora observar a realização de 

suas práticas desde a inserção à manutenção do cateter venoso central (CVC). O tempo gasto 

para realização da análise observacional será de quatro meses. Além disso, sua contribuição 

constituirá na resposta de um questionário sobre os cuidados com CVC e suas impressões 

sobre a cultura de segurança institucional voltada para prevenção de IPCS.  O tempo 

necessário para o preenchimento do mesmo dependerá da disponibilidade do participante e 

conforme necessidade do mesmo.  

Durante a realização tanto da etapa observacional, quanto da aplicação do questionário 

a previsão de riscos é mínima, podendo acontecer um desconforto, pela possibilidade do 

participante sentir-se constrangido por não conseguir responder alguns questionamentos do 

instrumento ou pela sensação de estar sendo observado durante a realização de suas práticas 

que será minimizado pelo sigilo mediante a não identificação nos questionários dos 

respondentes e pela total imparcialidade durante o observacional. Você terá a possibilidade de 

contribuir na elaboração de propostas de melhorias direcionadas a um cuidado seguro na 

realidade pesquisada.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: 

(84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

Rubrica do participante/Responsável legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

mailto:gep_huol@outlook.com
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Carla 

Larissa Fernandes Pinheiro Araújo, tel.: 994045474 e email para contato: 

carlinhalfp@hotmail.com 
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: 

Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Carla Larissa Fernandes Pinheiro Araújo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA 

ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: estratégias para atingir melhores resultados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: 
(84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

 

Rubrica do participante/Responsável legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

 

 

 

Natal, __/__/__ 

 

 

 

_______________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa 

  

 

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisador responsável pelo estudo PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS 

DA CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: estratégias 

para atingir melhores resultados em uma Unidade de Terapia Intensiva  e declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

 

Natal, __/__/__ 

 

 

 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável  
_______________________________________________  

Carla Larissa Fernandes Pinheiro Araújo 
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APÊNDICE B 

TCLE GRUPO FOCAL 

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos  

 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES 

PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: 

estratégias para atingir melhores resultados em uma Unidade de Terapia Intensiva que tem 

como pesquisador responsável Carla Larissa Fernandes Pinheiro Araújo sob orientação da 

Doutora Elisângela Franco de Oliveira Cavalcante, docente da Escola de Saúde da UFRN. 

 Esta pesquisa pretende verificar na prática assistencial e da gestão as ações que impactam na 

garantia da prevenção das Infecções Prevenção da Corrente Sanguínea relacionada ao CVC na 

UTI de um hospital universitário. O motivo que nos leva a fazer este estudo partiu do 

reconhecimento das dificuldades e necessidade de se aderir aos protocolos e medidas de 

prevenção sugeridas pelas entidades nacionais e internacionais empenhados em estudar sobre 

a causa. 

Caso você decida participar do grupo focal, você deverá autorizar à utilização das falas para 

análise e divulgação dos dados da pesquisa. Para tanto, nessa etapa serão utilizados recursos 

para gravação de aúdio por meio de gravadores portáteis. Além disso, sua contribuição 

constituirá na participação de discussão pertinente para a avaliação das práticas e cultura 

institucionais para melhoria da assistência e prevenção das IPCS. O tempo necessário para o 

grupo focal será de cerca de uma hora.  

Durante a realização da etapa a previsão de riscos é mínima, podendo acontecer um 

desconforto, pela possibilidade do participante sentir-se constrangido ou inibido durante a 

discussão, seja pela presença de outros participantes e pela necessidade de expor seus 

pensamentos, reflexões ou dar declarações de forma aberta e em grupo ou por não sentir-se 

preparado ou dominar algum assunto tratado na reunião que será minimizado pela condução e 

fluidez assumida pelo moderador durante as discussões. Você terá a possibilidade de 

contribuir na elaboração de propostas de melhorias direcionadas a um cuidado seguro na 

realidade pesquisada.  
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Carla 

Larissa Fernandes Pinheiro Araújo, tel.: 994045474 e email para contato: 

carlinhalfp@hotmail.com 
Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da 

pesquisa, sem nenhum prejuízo para você.  

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar.  

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro 

e por um período de 5 anos.  

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você.  

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

indenizado.  

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, telefone: 3342-5003, endereço: 

Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – Prédio 

Administrativo - CEP 59.012-300 - Nata/Rn, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br.  

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador 

responsável Carla Larissa Fernandes Pinheiro Araújo. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa 

PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA CORRENTE SANGUÍNEA 

ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: estratégias para atingir melhores resultados em 

uma Unidade de Terapia Intensiva e autorizo a divulgação das informações por mim 

fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: 
(84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 

 

Rubrica do participante/Responsável legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

mailto:gep_huol@outlook.com
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EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES 

GERÊNCIA DE ENSINO E PESQUISA 
 

 

 

 

 

Natal, __/__/__ 

 

 

 

_______________________________________________  

Assinatura do participante da pesquisa 

  

 

Declaração do pesquisador responsável  

Como pesquisador responsável pelo estudo PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS 

DA CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: estratégias 

para atingir melhores resultados em uma Unidade de Terapia Intensiva  e declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos que 

foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo.  

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que 

regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano.  

 

 

 

Natal, __/__/__ 

 

 

 

Assinatura do (a) Pesquisador (a) Responsável  
_______________________________________________  

Carla Larissa Fernandes Pinheiro Araújo 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Av. Nilo Peçanha, 620, Petrópolis – Gerência de Ensino e Pesquisa - Prédio Administrativo - 3º andar CEP 59.012-300 Natal/RN - Fone: 

(84) 3342-5027 - E-mail: gep_huol@outlook.com 
 

 

Rubrica do participante/Responsável legal: 

 

 

Rubrica do Pesquisador: 

 

Impressão 

datiloscópica do 

participante 

mailto:gep_huol@outlook.com
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APÊNDICE C 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

Eu,__________________________________________, depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada: PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES PRIMÁRIAS DA 

CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA AO CATETER CENTRAL: estratégias para 

atingir melhores resultados em uma Unidade de Terapia Intensiva poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente 

da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, os 

pesquisadores Elisângela Franco de Oliveira Cavalcante e Carla Larissa Fernandes Pinheiro 

Araújo a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Elisângela Franco de Oliveira Cavalcante, e após 

esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 

e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Natal, ___/___/___ 

 ________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIOS SOBRE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE CVC 

- PROFISSIONAL MÉDICO - 

Caro profissional você está sendo convidado a participar de um questionário sobre 

Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS). 

Uma estratégia que tem se mostrado eficaz na redução das taxas de infecções diz 

respeito à implantação de um pacote de medidas (bundles) para inserção segura e manutenção 

do cateter com reavaliação diária da necessidade e retirada do mesmo quando não for mais 

indicado.  

As questões a seguir buscam auxiliar na elucidação de estratégias para melhorias da 

assistência centrada na segurança do paciente e livre de danos evitáveis. Portanto, sua 

participação será de grande valia. Obrigada pela contribuição! 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

2.  

 

 

 

 

 

2. PERCEPÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL  

2.1. Você conhece as medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea relacionada à 

CVC? [    ] Sim  [    ] Não 

2.2. Você recebeu capacitação sobre prevenção de IPCS?  

[    ] Sim  [    ] Não 

Se sim, há quanto tempo? _______________________[   ] Anos [   ] Meses 

2.3. Você recebeu capacitação sobre higienização das mãos?  

[    ] Sim  [    ] Não 

Se sim há quanto tempo?________________________[   ] Anos [   ] Meses  

2.4. Nesta instituição tem política escrita para seguir bundle de cateter? 

[    ] Sim  [    ] Não [   ]Desconheço 

2.5. Você conhece os princípios de prevenção propostos pelo bundle? 

[    ] Sim  [    ] Não 

Caso positivo, você já trabalhou com este tipo de metodologia de seguir bundle? 

Idade: ______________  Sexo: [    ]M       [    ]F        

Tempo de formado: _____________________ [   ] Anos [   ] Meses 

Especialização: [    ]Sim [   ] Não ___________________________________________________  

Pós-graduação stricto sensu: [   ]Mestrado   [   ] Doutorado 

Tempo de atuação em UTI: _____________________ [   ] Anos [   ] Meses 

Turno de trabalho: [   ]Manhã [   ] Tarde [   ]Noturno 

Carga horária: [   ]20h [   ]24h  [   ]30h  [   ]36h     [     ] 40h  [   ]Outra 
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 [    ] Sim  [    ] Não 

2.5. Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos? [    ] Sim  [    ] Não 

Explique sua resposta: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.6. Você sente que a gestão do serviço te motiva a realizar cuidados seguros com uma 

Política Institucional direcionado à prevenção de IPCS 

 [    ] Sim  [    ] Às vezes  [    ] Não 

Explique sua resposta:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

3. AUTO AVALIAÇÃO: INSERÇÃO DO CVC 

 

3.1.  Das medidas de prevenção de IPCS durante a inserção quais você realiza e com qual 

frequência? 

a. [    ] Higienização das mãos (preparo cirúrgico): 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes  [   ] Nunca      [    ] Desconheço 

b. [    ] Uso de paramentação completa – uso de gorro, máscara, luva estéril, campo 

cirúrgico amplo: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca       [    ] Desconheço 

c. [    ] Preparo adequado  da pele – uso de solução degermante e  antisséptico 

alcóolico – clorexidina, respeitando atuação do composto e secagem do mesmo 

antes de proceder à punção: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca      [    ] Desconheço 

d. [    ] Evitar punção da veia femoral como sítio de escolha: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca       [    ] Desconheço 

e. [    ] Verificação diária e registro quanto à necessidade do dispositivo, provendo a 

retirada quando não for mais preciso: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca       [    ] Desconheço 
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4. CONHECIMENTO: MANUTENÇÃO DO CVC 

4.1. Das medidas de prevenção de IPCS essenciais para a manutenção do CVC, quais você 

observa que são realizadas e com qual frequência? 

a. [    ] Higienização das mãos antes e após a manipulação dos dispositivos 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca    [    ] Desconheço 

b. [    ] Realizar limpeza dos conectores mediante fricção com álcool a 70% de 5 a 15 

segundos antes de manipular o cateter  

 [  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

c. [    ] Troca adequada dos circuitos e equipos  cada 96h ou conforme protocolo 

institucional, realizado identificação da data  

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

d. [    ] Troca do curativo e escolha da cobertura adequada  

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

e. [    ] Documentação em prontuário da avaliação diária do sítio de inserção 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

f. [    ] Realizar a retirada do cateter quando este não for mais necessário 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca      [    ] Desconheço 

 

5. VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

AS PRÁTICAS SEGURAS DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE CVC?   
   [    ] Sim  [    ] Às vezes       [    ] Não 

 

Se sim, cite algumas dessas dificuldades:_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ANEXO B 

 

QUESTIONÁRIOS SOBRE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE CVC 

- PROFISSIONAL ENFERMEIRO/TÉC DE ENFERMAGEM - 

Caro profissional você está sendo convidado a participar de um questionário sobre 

Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS). 

Uma estratégia que tem se mostrado eficaz na redução das taxas de infecções diz 

respeito à implantação de um pacote de medidas (bundles) para inserção segura e manutenção 

do cateter com reavaliação diária da necessidade e retirada do mesmo quando não for mais 

indicado.  

As questões a seguir buscam auxiliar na elucidação de estratégias para melhorias da 

assistência centrada na segurança do paciente e livre de danos evitáveis. Portanto, sua 

participação será de grande valia. Obrigada pela contribuição! 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

4.  

 

 

 

 

 

6. PERCEPÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL  

2.1. Você conhece as medidas de prevenção para infecção da corrente sanguínea relacionada à 

CVC? [    ] Sim  [    ] Não 

2.2. Você recebeu capacitação sobre prevenção de IPCS?  

[    ] Sim  [    ] Não 

Se sim, há quanto tempo? _______________________[   ] Anos [   ] Meses 

2.3. Você recebeu capacitação sobre higienização das mãos?  

[    ] Sim  [    ] Não 

Se sim há quanto tempo?________________________[   ] Anos [   ] Meses  

2.4. Nesta instituição tem política escrita para seguir bundle de cateter? 

[    ] Sim  [    ] Não [   ]Desconheço 

2.5. Você conhece os princípios de prevenção propostos pelo bundle? 

[    ] Sim  [    ] Não 

Caso positivo, você já trabalhou com este tipo de metodologia de seguir bundle? 

Idade: ______________  Sexo: [    ]M       [    ]F        

Tempo de formado: _____________________ [   ] Anos [   ] Meses 

Especialização: [    ]Sim [   ] Não ___________________________________________________  

Pós-graduação stricto sensu: [   ]Mestrado   [   ] Doutorado 

Tempo de atuação em UTI: _____________________ [   ] Anos [   ] Meses 

Turno de trabalho: [   ]Manhã [   ] Tarde [   ]Noturno 

Carga horária: [   ]20h [   ]24h  [   ]30h  [   ]36h     [     ] 40h  [   ]Outra 
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 [    ] Sim  [    ] Não 

2.5. Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos? [    ] Sim  [    ] Não 

Explique sua resposta: ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.6. Você sente que a gestão do serviço te motiva a realizar cuidados seguros com uma 

Política Institucional direcionado à prevenção de IPCS 

 [    ] Sim  [    ] Às vezes  [    ] Não 

Explique sua resposta:____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

7. CONHECIMENTO: INSERÇÃO DO CVC 

 

3.1.  Das medidas de prevenção de IPCS durante a inserção quais você observa que são 

realizados e com qual frequência? 

f. [    ] Higienização das mãos (preparo cirúrgico): 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes  [   ] Nunca      [    ] Desconheço 

g. [    ] Uso de paramentação completa – uso de gorro, máscara, luva estéril, campo 

cirúrgico amplo: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca       [    ] Desconheço 

h. [    ] Preparo adequado  da pele – uso de solução degermante e  antisséptico 

alcóolico – clorexidina, respeitando atuação do composto e secagem do mesmo 

antes de proceder à punção: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca      [    ] Desconheço 

i. [    ] Evitar punção da veia femoral como sítio de escolha: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca       [    ] Desconheço 

j. [    ] Verificação diária e registro quanto à necessidade do dispositivo, provendo a 

retirada quando não for mais preciso: 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca       [    ] Desconheço 
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8. AUTO AVALIAÇÃO: MANUTENÇÃO DO CVC 

4.1. Das medidas de prevenção de IPCS essenciais para a manutenção do CVC, quais você 

realiza e com qual frequência? 

a. [    ] Higienização das mãos antes e após a manipulação dos dispositivos 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca    [    ] Desconheço 

b. [    ] Realizar limpeza dos conectores mediante fricção com álcool a 70% de 5 a 15 

segundos antes de manipular o cateter  

 [  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

c. [    ] Troca adequada dos circuitos e equipos  cada 96h ou conforme protocolo 

institucional, realizado identificação da data  

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

d. [    ] Troca do curativo e escolha da cobertura adequada  

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

g. [    ] Documentação em prontuário da avaliação diária do sítio de inserção 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca     [    ] Desconheço 

h. [    ] Realizar a retirada do cateter quando este não for mais necessário 

[  ]Sempre [   ] Quase sempre  [   ] Às vezes   [   ] Nunca      [    ] Desconheço 

 

9. VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

AS PRÁTICAS SEGURAS DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE CVC?   
   [    ] Sim  [    ] Às vezes       [    ] Não 

 

Se sim, cite algumas dessas dificuldades:_____________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 
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ANEXO C 

 

INSTRUMENTO OBSERVACIONAL 

INSERÇÃO DE CVC 

 

 

 

 

1. INSERÇÃO 

Situação de inserção: 

[    ] Eletiva  [     ] Emergência 

1.1. Higienização das Mãos – [    ] SIM      [     ] NÃO 

1.1.1. Técnica Utilizada 

[     ] Higienização simples das mãos  

[     ] Fricção antisséptica 

[     ]Higienização antisséptica das mãos  

[     ] Antissepsia cirúrgica das mãos 

1.1.2. Seguiu a técnica adequada? [    ] SIM      [     ] NÃO 

1.1.3. Seguiu o tempo preconizado? [    ] SIM      [     ] NÃO 

1.1.4. Qual antisséptico utilizado para higienização das mãos?  
_______________________________________ 

1.2. Utilização de Barreira máxima [   ]Sim   [   ]Não 

1.3. Paramentação cirúrgica:  

[   ] Máscara 

[   ] Gorro 

[   ] Avental estéril de manga longa 

[   ] Luva estéril 

[   ] Amplo campo estéril (cobertura máxima do paciente-cabeça aos pés) 

Fixação do cateter:  

[    ] Ponto de sutura 

[    ] Sem ponto de fixação 

1.4. Preparo da pele: 

[    ] Álcool 70% 

[    ] Clorexidina alcóolica 

[    ] Degermante + Clorexidina alcóolica  

[    ] Compostos iodóforos: ______________________________________ 

1.4.1. Houve secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção: 

 [   ]Sim   [   ]Não 

1.5. Sítio de inserção de escolha:  
[    ]Subclávia 

[    ] Jugular 

[    ] Femural 

1.6. Utilizou USG para guiar a técnica: 

[   ]Sim   [   ]Não 

 

Demais situações observadas: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_ 

Sexo: [   ]M [   ]F  Turno: [   ]M [   ]T [   ]N 

Data: __/__/__ Leito: _________ 

 



133 
 

ANEXO D 

 

INSTRUMENTO OBSERVACIONAL 

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO NO CVC 

 

 

 

 

 

 

 

1. [   ] PREPARO – [   ] Não Observado 

a) Higienização das mãos antes de preparar a dose? [   ]Sim    [    ]Não 

Se sim, qual a técnica utilizada? 

[     ] Lavagem simples com água e sabão 

[     ] Fricção anti-séptica 

[     ] Anti-séptica degermante 

[     ] Degermação da pele 

b) Utilização de seringas e agulhas estéreis, abertas imediatamente para o uso?  

 [   ]Sim    [    ]Não 

c) Realiza a desinfecção do frasco ampola ou ampola de vidro com álcool a 70% antes de 

inserir a agulha ou quebrar a ampola? [   ]Sim    [    ]Não 

 

2. [   ]ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO – [   ]Não Observado 

a) Administração de NPT? [   ]Sim    [    ]Não 

Se sim, utilizou via exclusiva para administração? [   ]Sim    [    ]Não 

b) Uso imediato das soluções após o preparo ou até 1h após? [   ]Sim    [    ]Não 

c) Higienização das mãos antes da administração do medicamento?[   ]Sim    [    ]Não 

Se sim, qual a técnica utilizada? 

[     ] Lavagem simples com água e sabão 

[     ] Fricção anti-séptica 

[     ] Anti-séptica degermante 

[     ] Degermação da pele 

d) Utilização de luvas? [   ]Sim    [    ]Não  

Se sim, qual? [   ] estéril  [   ] procedimento não estéril 

e) Fricção do hub, dânulas e conexões com solução alcóolica de 5 a 15 segundos? 

[   ]Sim    [    ]Não   

Se sim, qual solução? ______________________________________ 

 

3. CONTROLE DOS DISPOSITIVOS E SISTEMAS DE INFUSÃO 

a) Há identificação com data da troca dos equipos conforme norma institucional?  

[   ]Sim    [    ]Não [   ] Não se Aplica 

b) Houve troca diária dos equipos para solução com infusão intermitente? 

 [   ]Sim    [    ]Não [   ] Não se Aplica 

 

Demais situações observadas:  

 

 

 

 

Sexo: [   ]M [   ]F  Turno: [   ]M   [   ]T [   ]N   

Categoria Profissional: [   ]Enf [   ] Téc Enf  Data: __/__/__ 
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 ANEXO E 

 

INSTRUMENTO OBSERVACIONAL 

TROCA DE CURATIVO DE CVC 

 

 

 

 

 

 

 

1. TROCA DE CURATIVO 

a. Aspecto do curativo antes da troca 

[    ]Limpo  

[    ] Íntegro 

[    ]Com sujidade 

[    ] Sem curativo 

b. Houve proteção do curativo durante o banho, evitando romper a integridade do 

curativo ou molhar o mesmo? [   ]Sim    [    ]Não 

c. Higienização das mãos antes da prática?[   ]Sim    [    ]Não 

d. Uso de luvas para troca do curativo?[   ]Sim    [    ]Não 

Se sim, qual? [   ] estéril  [   ] procedimento não estéril 

e. Uso de barreiras de proteção? [    ]Sim    [    ] Não 

[   ] Máscara 

[   ] Gorro 

[   ] Avental  

[   ] Luva estéril 

f. Uso de solução antisséptica 

[    ] Álcool 70% 

[    ] clorexidina alcóolica 

g. Cobertura de escolha 

[    ] Gaze e micropore/esparadrapo 

[    ] Filme transparente 

[    ] Cobertura transparente com clorexidina 

h. Identificação com data de troca? [   ]Sim    [    ]Não 

i. Responsável pela troca? 

[    ]Enfermeiro  [    ] Técnico de Enfermagem 

 

Demais situações observadas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo: [   ]M [   ]F  Turno: [   ]M   [   ]T [   ]N   

Categoria Profissional: [   ]Enf [   ] Téc Enf Data: __/__/__ 
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ANEXO F 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL 
 

 

 Caros participantes vocês estão participando do grupo focal com vistas a discutir 

pontos pertinentes acerca da política institucional de assistência segura no contexto da 

prevenção das Infecções Primárias da Corrente Sanguínea (IPCS). 

 

1. Você receberá uma dificuldade apontada pelos profissionais para conseguir seguir as 

práticas seguras na prevenção das IPCS; 

2. Levante soluções a fim de resolver este problema, se preferir pode escrevê-las para 

ajudar na discussão; 

3. Na discussão em grupo, apresente seu problema e as possíveis soluções que você 

sugere para resolver tal problema.  

4. Agora, faça o grupo apresentar suas posições frente às soluções que você apontou. 

5. Você também pode questionar o grupo para levantar outras soluções para resolver este 

problema. 

6. Você também pode discutir em grupo outros pontos apontados pelos demais 

participantes. 

 

Dificuldades na prática segura apontadas pelos profissionais médicos, técnicos de 

enfermagem e enfermeiro. 

  - Falta de capacitação frequente  

  - Falta de divulgação de protocolos 

  - Turno de trabalho 

  - Falta de insumos 

  - Alto fluxo e profissionais na UTI 
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ANEXO G 

 

RELATÓRIO COM AS PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA SEGUIMENTO DAS 

PRÁTICAS SEGURAS ELENCADAS PELOS PROFISSIONAIS E SEUS 

RESPECTIVOS CÓDIGOS EXTRAÍDOS DO ATLAS TI 

Projeto: Carla 

Relatório criado por miche em 11/03/2019 

Relatório de Códigos 

Todos (91) códigos 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Baixa adesão 

1 Citações: 

3:23 Adesão de toda equipe das práticas seguras. Mais informações sobre tai…… (9471:9629) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Dependência multiprofissional 

1 Citações: 

3:20 Alguns procedimentos dependem de outros profissionais. Falta de materi…… (7362:7466) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Falta de capacitação frequênte 

2 Citações: 

3:18 Falta de capacitação (5956:6655) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR 

COMPLETO / 3:23 Adesão de toda equipe das práticas seguras. Mais informações sobre tai…… (9471:9629) - 

D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ● ENF Dificuldades Práticas Seguras: Falta de insumos 

6 Citações: 

3:17 Nas admissões, urgências e transporte, a limpeza dos conectores com ál…… (5253:5516) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:19 Dificuldades com relação ao material, 

falta de filme para os curativos…… (6659:6896) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO / 3:20 Alguns procedimentos dependem de outros profissionais. Falta de 

materi…… (7362:7466) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 

3:21 Pacientes com anasarca em MMSS, local onde esta inserido o CVPeriféric…… (8065:8386) - D 3: 3 - 

VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:23 Adesão de toda equipe das 

práticas seguras. Mais informações sobre tai…… (9471:9629) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:27 No que diz respeito a inserção vejo como dificuldades 

na manutenção da…… (11580:11802) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR 

COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Higienização das mãos 

1 Citações: 

3:19 Dificuldades com relação ao material, falta de filme para os curativos…… (6659:6896) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Inserção do CVC 

3 Citações: 

3:22 Alguns profissionais não aguardam a secagem do antisséptico por comple…… (8768:8908) - D 3: 3 - 

VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:27 No que diz respeito a inserção 

vejo como dificuldades na manutenção da…… (11580:11802) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 
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DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:28 Como a inserção de CVC não é executada pelo 

enfermeiro mas sim auxilia…… (12283:12478) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Limpeza de conectores 

1 Citações: 

3:17 Nas admissões, urgências e transporte, a limpeza dos conectores com ál…… (5253:5516) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Manutenção do CVC 

3 Citações: 

3:24 Lgumas vezes sinto dificuldade de realizar a antissepsia no local de i…… (10174:10363) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:25 Pacientes com anasarca em MMSS, 

local onde esta inserido o CVPeriféric…… (8065:8387) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO / 3:27 No que diz respeito a inserção vejo como dificuldades na manutenção 

da…… (11580:11802) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Presença de estudantes sem orientação 

1 Citações: 

3:19 Dificuldades com relação ao material, falta de filme para os curativos…… (6659:6896) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ ENF Dificuldades Práticas Seguras: Seguir protocolos 

1 Citações: 

3:26 O preenchimento de muitos impressos (10877:10911) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES 

EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ● ENF Motivado Gestão: Capacitação frequênte 

6 Citações: 

2:17 melhorar/aprimorar a assistência a fim de baixar os índices de infecçã…… (3018:3125) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:21 Fornecendo treinamentos e 

materiais necessários para prática correta c…… (4988:5074) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:25 São realizadas reuniões in loco para a compactuação da 

implementação d…… (6992:7199) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR / 2:29 Através de atualizações e orientações (8495:8994) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:30 A empresa sempre oferece capacitação para os 

funcionários (8996:9495) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR / 2:33 Através de treinamentos e capacitações, bem como fornecimento de insum…… 

(10499:10570) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● ENF Motivado Gestão: Estímulo de boas práticas 

5 Citações: 

2:18 Segue em busca do controle de qualidade da assistência no serviço (3485:3984) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE 

QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:20 Uma vez que existem vários instrumentos 

diários a serem preenchidos qu…… (4487:4986) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR / 2:25 São realizadas reuniões in loco para a compactuação da implementação d…… 

(6992:7199) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:27 

Existem vários checklists a serem preenchidos durante o procedimento (7493:7560) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE 

QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:34 Demonstrada através da incidência 

positiva na redução de IPCs conforme…… (11002:11100) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 
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 ○ ENF Motivado Gestão: Monitorização do processo de trabalho 

2 Citações: 

2:19 há controle, pesquisas e monitorização da prevenção de IPCS os profiss…… (4006:4151) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:23 Realiza análise de indicadores 

relacionados a IPCS, trazendo feedback…… (5990:6173) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ ENF Motivado Gestão: Recursos materiais 

1 Citações: 

2:21 Fornecendo treinamentos e materiais necessários para prática correta c…… (4988:5074) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ ENF Motivado Gestão: Utilização de protocolos 

3 Citações: 

2:20 Uma vez que existem vários instrumentos diários a serem preenchidos qu…… (4487:4986) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:25 São realizadas reuniões in 

loco para a compactuação da implementação d…… (6992:7199) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:32 Devido ao início na instituição de protocolos relacionados a 

IPCS. (9998:10065) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ ENF NÃO Motivado Gestão: Falta de insumos 

1 Citações: 

2:24 Pois ainda não nos foi oportunizado uma política direcionada para tal…… (6491:6620) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ ENF NÃO Motivado Gestão: Falta de recursos humanos 

1 Citações: 

2:24 Pois ainda não nos foi oportunizado uma política direcionada para tal…… (6491:6620) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ ENF NÃO Motivado Gestão: Não reconhece 

1 Citações: 

2:24 Pois ainda não nos foi oportunizado uma política direcionada para tal…… (6491:6620) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● ENF PARCIAL Motivado Gestão: Falta de capacitação frequênte 

2 Citações: 

2:37 Deveria fazer treinamento com a equipe para direcionar a assistência a…… (11503:11602) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:38 Há protocolos na instituição mas 

os treinamentos precisam ser mais fre…… (9497:9617) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● ENF PARCIAL Motivado Gestão: Reconhece dificuldades 

2 Citações: 

2:22 Às vezes encontramos dificuldades, mas existe agora instituído essa po…… (5489:5988) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:28 A motivação existe, porém ainda 

faltam medidas mais concretas que gara…… (7994:8089) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 
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 ○ ENF Seguindo Protocolos: Decisões baseadas em evidências 

4 Citações: 

4:5 Essencial para referência e direcionamento da prática (2897:2949) - D 4: Quest questões abertas / 4:9 Ao 

seguir protocolos adquiro mais segurança técnico-científica para pr…… (5066:5214) - D 4: Quest questões 

abertas / 4:10 Protocolos são baseados em evidência e por isso tem maior probabilidad…… (5768:5861) - D 4: 

Quest questões abertas / 4:14 Todo protocolo é baseado em estudos científicos e a prática em saúde p…… 

(8571:8736) - D 4: Quest questões abertas 

 ○ ENF Seguindo Protocolos: Diminuem erros 

2 Citações: 

4:3 Facilita o trabalho e diminui a possibilidade de cometer erros de negl…… (1494:1570) - D 4: Quest questões 

abertas / 4:13 existência de protocolos permite com a padronização evitar erros e con…… (7871:7968) - D 4: 

Quest questões abertas 

 ● ENF Seguindo Protocolos: Maior segurança 

4 Citações: 

4:9 Ao seguir protocolos adquiro mais segurança técnico-científica para pr…… (5066:5214) - D 4: Quest 

questões abertas / 4:14 Todo protocolo é baseado em estudos científicos e a prática em saúde p…… (8571:8736) 

- D 4: Quest questões abertas / 4:17 Trabalhar seguindo protocolos são mais seguros, pois não se corre risc…… 

(10700:10786) - D 4: Quest questões abertas / 4:20 pois prevenia infecções e guiaria o profissional a prestar uma 

melhor…… (11520:12192) - D 4: Quest questões abertas 

 ● ENF Seguindo Protocolos: Melhora assistência 

6 Citações: 

4:2 Ampliação de conhecimento e melhorar a qualidade da assistência (792:857) - D 4: Quest questões abertas / 

4:3 Facilita o trabalho e diminui a possibilidade de cometer erros de negl…… (1494:1570) - D 4: Quest questões 

abertas / 4:6 Otimização dos cuidados e custos, padronização dos procedimentos para…… (2963:3101) - D 4: 

Quest questões abertas / 4:9 Ao seguir protocolos adquiro mais segurança técnico-científica para pr…… 

(5066:5214) - D 4: Quest questões abertas / 4:12 Para melhorar a assistência prestada ao paciente e evitar as 

infecções…… (7169:7260) - D 4: Quest questões abertas / 4:19 Gostaria, pois prevenia infecções e guiaria o 

profissional a prestar u…… (11510:11600) - D 4: Quest questões abertas 

 ● ENF Seguindo Protocolos: Padronização de condutas 

12 Citações: 

4:1 Padronização de cuidados com toda equipe formando uma linguagem única…… (91:233) - D 4: Quest 

questões abertas / 4:4 Possibilita a padronização da assistência para cada atividade, além di…… (2195:2371) - D 

4: Quest questões abertas / 4:5 Essencial para referência e direcionamento da prática (2897:2949) - D 4: Quest 

questões abertas / 4:6 Otimização dos cuidados e custos, padronização dos procedimentos para…… (2963:3101) 

- D 4: Quest questões abertas / 4:7 A utilização de protocolos orienta/norteia a execução de cada procedim…… 

(3664:3758) - D 4: Quest questões abertas / 4:8 Seguindo protocolos podemos uniformizar condutas (4365:4413) 

- D 4: Quest questões abertas / 4:11 Os protocolos garantem que os procedimentos sejam realizados de 

maneir…… (6469:6610) - D 4: Quest questões abertas / 4:13 existência de protocolos permite com a 

padronização evitar erros e con…… (7871:7968) - D 4: Quest questões abertas / 4:15 Auxilia e guia a 

padronização de como deve ser realizado o cuidado des…… (9272:9384) - D 4: Quest questões abertas / 4:16 Os 

protocolos dizem respeito a descrição acerca de cuidados específico…… (9973:10125) - D 4: Quest questões 

abertas / 4:18 Através de ações conjuntas que promovam em uma mesma linguagem a reali…… (11401:11508) - 

D 4: Quest questões abertas / 4:19 Gostaria, pois prevenia infecções e guiaria o profissional a prestar u…… 

(11510:11600) - D 4: Quest questões abertas 

 ○ ENF Seguindo Protocolos: Reduz custos 

1 Citações: 

4:6 Otimização dos cuidados e custos, padronização dos procedimentos para…… (2963:3101) - D 4: Quest 

questões abertas 
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 ● MED Dificuldades Práticas Seguras: Alto fluxo de profissionais 

3 Citações: 

3:2 Mudança na equipe, ambiente multiprofissional na UTI (851:904) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:7 Exposição das práticas seguras em local de circulação 

da UTI e treinam…… (2758:2852) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR 

COMPLETO / 3:12 Na manutenção há dificuldades em decorrências das várias atribuições d…… (3748:3897) - 

D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ● MED Dificuldades Práticas Seguras: Carga de trabalho 

3 Citações: 

3:3 O maior desafio é referente à desinfecção do hub, devido ao número de…… (1578:1685) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:12 Na manutenção há dificuldades em 

decorrências das várias atribuições d…… (3748:3897) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO / 3:14 Plantão noturno com único médico para 10 leitos fica difícil fazer o c…… 

(4015:4116) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Dependência multiprofissional 

1 Citações: 

3:16 Este é um ato que não depende uma ou duas pessoas, mas sim de inúmero…… (5060:5234) - D 3: 3 - 

VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Estímulo de boas práticas 

1 Citações: 

3:6 Não houve treinamento, capacitação, sensibilização da importância para…… (2650:2737) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Falta de capacitação frequênte 

2 Citações: 

3:6 Não houve treinamento, capacitação, sensibilização da importância para…… (2650:2737) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:7 Exposição das práticas seguras em local 

de circulação da UTI e treinam…… (2758:2852) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO 

 ● MED Dificuldades Práticas Seguras: Falta de insumos 

3 Citações: 

3:5 Campos estéreis em número insuficiente para técnica correta; Falta de…… (1893:2033) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:10 Nem sempre está disponível todos os 

materiais para inserção correta de…… (3383:3554) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO / 3:13 Falta de material e protocolos às vezes confuso (3907:3953) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Higienização das mãos 

1 Citações: 

3:4 Difícil a equipe respeitar o tempo de secagem do composto durante o pr…… (1694:1884) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Inserção do CVC 

2 Citações: 

3:4 Difícil a equipe respeitar o tempo de secagem do composto durante o pr…… (1694:1884) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:5 Campos estéreis em número 



141 
 

insuficiente para técnica correta; Falta de…… (1893:2033) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES 

EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ● MED Dificuldades Práticas Seguras: Limpeza dos conectores 

3 Citações: 

3:3 O maior desafio é referente à desinfecção do hub, devido ao número de…… (1578:1685) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:4 Difícil a equipe respeitar o tempo de 

secagem do composto durante o pr…… (1694:1884) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO / 3:8 Pacientes com intercorrências de emergência e urgências dificulta a li…… 

(2890:3188) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Manutenção de CVC 

2 Citações: 

3:12 Na manutenção há dificuldades em decorrências das várias atribuições d…… (3748:3897) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:15 Há se de ter vigilância tanto na 

inserção (médicos) como na manutenção…… (4898:5051) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES 

EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Permanência de CVC 

1 Citações: 

3:9 Paciente grave anteriormente com CVC, melhora e atinge estabilidade he…… (3206:3372) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Presença de estudantes sem orientação 

1 Citações: 

3:8 Pacientes com intercorrências de emergência e urgências dificulta a li…… (2890:3188) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Rotatividade de profissionais 

1 Citações: 

3:2 Mudança na equipe, ambiente multiprofissional na UTI (851:904) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Dificuldades Práticas Seguras: Seguir protocolos 

2 Citações: 

3:1 Manter uma conduta permanente de seguir protocolos (122:171) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:13 Falta de material e protocolos às vezes confuso 

(3907:3953) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ MED Motivado Gestão: Divulgação de indicadores 

2 Citações: 

2:2 função da demonstração dos indicadores de funcionamento da UTI, além d…… (659:781) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:13 Adoção de protocolos; incentivo à 

progressão; Divulgação dos indicador…… (2018:2115) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● MED Motivado Gestão: Estímulo de boas práticas 

Comentário: por miche  

fluxograma para boas práticas da passagem de AVC  

4 Citações: 
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2:8 Há a estimulação para seguir protocolos e o fluxograma para boas práti…… (1443:1534) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:11 estabelecer rotinas que cada vez 

propicie a melhora do serviço visando…… (1807:1894) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:14 Com Palestras, cartazes e campanhas periódicas (2127:2172) - D 

2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:16 Os protocolos de 

Bundles que são implantados na instituição são bem es…… (2702:2869) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● MED Motivado Gestão: Há protocolos 

4 Citações: 

2:5 Na instituição há o protocolo, porém precisa haver expansão do conheci…… (1108:1283) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:10 Há implementação de bundles, 

protocolos e checklists (1669:1720) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR / 2:13 Adoção de protocolos; incentivo à progressão; Divulgação dos indicador…… (2018:2115) - 

D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:16 Os protocolos de 

Bundles que são implantados na instituição são bem es…… (2702:2869) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED Motivado Gestão: Incentivo a progressão 

1 Citações: 

2:13 Adoção de protocolos; incentivo à progressão; Divulgação dos indicador…… (2018:2115) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED Motivado Gestão: Redução da mortalidade 

1 Citações: 

2:2 função da demonstração dos indicadores de funcionamento da UTI, além d…… (659:781) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED Motivado Gestão: Utilização de protocolos 

3 Citações: 

2:8 Há a estimulação para seguir protocolos e o fluxograma para boas práti…… (1443:1534) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:12 Tenho percebido via mensagem 

eletrônica, protocolo para inserção de CV…… (1901:1971) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:16 Os protocolos de Bundles que são implantados na instituição são 

bem es…… (2702:2869) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR 

 ○ MED NÃO Motivado Gestão: Não reconhece 

1 Citações: 

2:3 Ainda não percebi isso no serviço (896:928) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR 

 ● MED PARCIAL Motivado Gestão: Falta de capacitação frequênte 

2 Citações: 

2:4 Falta reforço rotineiro da necessidade de manutenção dos dispositivos…… (1002:1091) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:5 Na instituição há o protocolo, 

porém precisa haver expansão do conheci…… (1108:1283) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● MED PARCIAL Motivado Gestão: Falta de divulgação dos protocolos 

2 Citações: 
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2:5 Na instituição há o protocolo, porém precisa haver expansão do conheci…… (1108:1283) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:7 Os protocolo não são discutidos, 

apenas sabemos que existem (1316:1374) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED PARCIAL Motivado Gestão: Maior acesso aos protocolos 

1 Citações: 

2:1 houvesse uma melhor padronização e um maior acesso aos protocolos (163:227) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE 

QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED PARCIAL Motivado Gestão: Melhor padronização 

1 Citações: 

2:1 houvesse uma melhor padronização e um maior acesso aos protocolos (163:227) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE 

QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED PARCIAL Motivado Gestão: Motivação contínua 

1 Citações: 

2:9 trabalho deve ser contínuo para que as medidas sejam tomadas (1561:1620) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED PARCIAL Motivado Gestão: Não reconhece 

1 Citações: 

2:15 Não vejo especificamente algo direcionado a inserção de cateter (2632:2694) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE 

QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ MED Seguindo Protocolos: Decisões baseadas em evidências 

4 Citações: 

1:17 necessária também a autonomia para que os profissionais possam seguir…… (3134:3261) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:18 propicia a tomada de decisões baseada na melhor evidência 

disponível (1249:1316) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:19 Existem vários 

protocolos da medicina Intensiva divulgados na AMIB (3268:3334) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos / 1:24 Protocolos, quando bem estabelecidos, baseados em evidências, podem co…… 

(4889:4987) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ MED Seguindo Protocolos: Diminuem erros 

4 Citações: 

1:1 diminuem os erros devido checagem repetida (102:151) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:8 Diante de situação de urgência e emergência os protocolos se constitue…… (2065:2164) - D 1: 

1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:14 Padroniza a atuação dos profissionais e minimiza os 

erros (2731:2787) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:21 Ao seguir protocolos diminui-

se risco de erros (3480:3525) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ MED Seguindo Protocolos: Maior segurança 

4 Citações: 

1:4 seguro para todos os envolvidos (976:1006) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:9 

Permite mais segurança e prevenção de danos. (2172:2215) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:12 Aumento da segurança (2509:2528) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 

1:16 Pois melhora a segurança do paciente (3016:3051) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ MED Seguindo Protocolos: Melhora assistência 

3 Citações: 
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1:7 otimiza resultados e no tocante à área da saúde podemos ter reflexo na…… (1364:1459) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:22 mais sucesso nos resultados dos tratamentos intensivos 

(4219:4272) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:26 Melhora qualidade do atendimento 

(3374:3405) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ MED Seguindo Protocolos: Melhora resultados 

3 Citações: 

1:3 melhoram resultados (908:926) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:7 otimiza 

resultados e no tocante à área da saúde podemos ter reflexo na…… (1364:1459) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:22 mais sucesso nos resultados dos tratamentos intensivos (4219:4272) - D 1: 1 

- Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ● MED Seguindo Protocolos: Padronização de condutas 

6 Citações: 

1:5 Reduz variação de condutas (1077:1102) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:11 

Importante por padronizar condutas (2278:2311) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:13 

protocolos normatizam uma rotina para que sempre se sigam as medidas c…… (2625:2711) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:14 Padroniza a atuação dos profissionais e minimiza os erros 

(2731:2787) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:15 Simplifica e dar o roteiro para se 

chegar ao objetivo pretendido. Torn…… (2906:3009) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 

1:25 padronizam os procedimentos e condutas médicas, de modo a otimizar o t…… (5025:5162) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ MED Seguindo Protocolos: Redução de riscos 

3 Citações: 

1:23 Evitaria risco de complicações possivelmente preveníveis (158:223) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos / 1:24 Protocolos, quando bem estabelecidos, baseados em evidências, podem co…… 

(4889:4987) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:25 padronizam os procedimentos e 

condutas médicas, de modo a otimizar o t…… (5025:5162) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos 

 ○ MED SEM Dificuldades Práticas Seguras: Protocolos de fácil acesso 

1 Citações: 

3:11 Esses protocolos são fáceis e amplamente divulgados pela AMIB (3564:3624) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Alto fluxo de profissionais 

1 Citações: 

3:36 Pela rotatividade de pessoas no setor (13683:13721) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO 

 ● TEC Dificuldades Práticas Seguras: Carga de trabalho 

5 Citações: 

3:31 Ás vezes não dá tempo de seguir os protocoles (13204:13248) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:32 Particularmente não tenho dificuldade de seguir, 

porém às vezes por es…… (13257:13465) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR 

POR COMPLETO / 3:37 Muitas atribuições nem sempre conseguimos realizar os procedimentos co…… 

(13730:13860) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:41 Falta 

de revisão e as diversas atribuições acumuladas ao longo dos pla…… (16656:16766) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:42 Excesso de trabalho e prioridade em 

outros procedimentos (17364:18063) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR 

COMPLETO 
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 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Desconhece práticas seguras 

1 Citações: 

3:40 Desconhece as práticas exigidas. Não participou dos treinamentos em vi…… (15949:16033) - D 3: 3 - 

VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Falta de capacitação frequênte 

3 Citações: 

3:33 Mais aulas para obter mais conhecimentos (13475:13514) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:35 Sobrecarga do serviços e falta de treinamentos 

frequentes contribuem p…… (13580:13673) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR 

POR COMPLETO / 3:41 Falta de revisão e as diversas atribuições acumuladas ao longo dos pla…… 

(16656:16766) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ● TEC Dificuldades Práticas Seguras: Falta de insumos 

4 Citações: 

1:87 Se a instituição oferecer recursos, todos os protocolos serão (25026:25087) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 3:34 Precariedade ou falta de materiais específicos (13525:13570) - D 3: 3 - 

VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:35 Sobrecarga do serviços e falta 

de treinamentos frequentes contribuem p…… (13580:13673) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES 

EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:39 Material para cobertura adequada (15241:15940) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Higienização das mãos 

1 Citações: 

3:44 Se toda a equipe fosse compromissada com lavagem de mãos antes e após…… (18780:18933) - D 3: 3 - 

VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Inserção do CVC 

1 Citações: 

3:29 Ao acompanhamento ao realizar qualquer procedimento relativo a CVC (13019:13084) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Manutenção do CVC 

2 Citações: 

3:29 Ao acompanhamento ao realizar qualquer procedimento relativo a CVC (13019:13084) - D 3: 3 - VOCÊ 

RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:30 O contato de múltiplos equipos no 

CVC no decorrer de sua manutenção tr…… (13094:13195) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES 

EM SEGUIR POR COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Seguir protocolos 

2 Citações: 

3:31 Ás vezes não dá tempo de seguir os protocoles (13204:13248) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE 

DIFICULDADES EM SEGUIR POR COMPLETO / 3:38 Pelo fato de não existir POP, as rotinas mudam com 

frequência, não sen…… (14533:14683) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM SEGUIR POR 

COMPLETO 

 ○ TEC Dificuldades Práticas Seguras: Sempre ter alguém orientando 

1 Citações: 

3:43 Sempre ter alguém orientando (18072:18771) - D 3: 3 - VOCÊ RECONHECE DIFICULDADES EM 

SEGUIR POR COMPLETO 
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 ● TEC Motivado Gestão: Beneficios para o paciente 

8 Citações: 

2:45 Através dos benefícios nos pacientes que forem submetidos a estas polí…… (15094:15169) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:75 Me sinto mais segura pois 

essas práticas evitam muito a proliferação d…… (30989:31488) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:76 Por meio dele e do levantamento dos índices mostrando o 

resultado atua…… (34588:35088) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR / 2:77 Porque tenho consciência que todos trabalham e são profissionais compe…… (35095:35594) 

- D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:80 Com uma gestão 

direcionada ao cuidado seguro com o paciente faz com qu…… (36613:36721) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:84 Porque a instituição se preocupa com o paciente 

(38648:39147) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:87 

Ela preza pelo menor índice de infecção no setor (40166:40214) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:88 Tudo que é criado para prevenção é uma motivação para realizar 

os cuid…… (41191:41272) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR 

 ● TEC Motivado Gestão: Capacitação frequênte 

15 Citações: 

2:40 A gestão esta sempre promovendo treinamentos a respeito da prevenção e…… (12539:12653) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:42 Com treinamentos 

relativos a segurança do paciente (13551:13600) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR / 2:43 Através de cursos e aulas rápidas no horário de trabalho (14059:14114) - D 2: 2 

- VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:46 Pois recebemos 

treinamentos para poder ofertar um atendimento de quali…… (15600:16104) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:48 A gestão sempre proporciona aulas de atualização 

de educação continuad…… (16618:17140) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR / 2:49 A instituição sempre oferece cursos para melhorarmos os procedimentos…… 

(17147:17230) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:52 A 

gestão oferece minicursos, se preocupa em capacitar cada vez mais os…… (19286:19470) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:53 A instituição realizar capacitações 

e minicursos demonstrando os proto…… (19796:19951) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:56 Sempre estão envolvidos com a educação continuada 

(21315:21814) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:59 

Capacita, oferece materiais e cursos (22831:22867) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO 

TE MOTIVA A REALIZAR / 2:62 Sempre oferecendo capacitações, oferecendo recursos materiais para 

que…… (24869:25368) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR / 2:65 Recebemos nossos cursos de capacitação e somos cobrados e lembrados, a…… 

(26913:27044) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:67 

Devido ser uma Instituição de referência e um Hospital Escola, faz com…… (27926:28425) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:69 A instituição está sempre 

promovendo campanhas de incentivo para fazer…… (29977:30476) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO 

DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:72 Sempre nos oferece capacitações (31495:31994) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● TEC Motivado Gestão: Divulgação dos indicadores 

1 Citações: 

2:76 Por meio dele e do levantamento dos índices mostrando o resultado atua…… (34588:35088) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC Motivado Gestão: Estímulo de boas práticas 

14 Citações: 

2:44 A conscientização está por todos os lados que olhamos. Adesivos próxim…… (14566:14720) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:47 Direciona a equipe com 

recursos para prevenção das infecções, como: pa…… (16111:16228) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 
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GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:51 Pois a instituição está sempre criando medidas que 

nos motivam para tr…… (18779:18875) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR / 2:61 Há sempre alguém nos informando ou nos atualizando sobre os devidos cu…… 

(24363:24438) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:63 

Somos cobrados diariamente a desenvolver uma boa higienização para pre…… (25375:25874) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:64 Quando a isntituição oferece 

recursos necessários e essenciais para es…… (26399:26578) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:66 Motiva para melhorar as ações e serviços dos cuidados 

(27420:27919) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:69 A 

instituição está sempre promovendo campanhas de incentivo para fazer…… (29977:30476) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:70 Porque já houve outros 

movimentos em torno de prevenção e melhoria e s…… (30483:30610) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:78 Há sempre ações voltadas aos cuidados seguros, 

em especial a lavagem d…… (35601:35703) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR / 2:85 Com orientações (39154:39653) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:90 Cursos rápidos, prescrições para checar e bundles atualizados 

(42774:43273) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:91 A 

equipe desta instituição é muito compromissada para evitar a IPCS, s…… (43799:43954) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:92 Sempre estão passando 

conhecimentos (44303:44801) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR 

 ○ TEC Motivado Gestão: Implementação de protocolos 

1 Citações: 

2:79 Pela implementação de protocolos preventivos (36107:36606) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO 

DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC Motivado Gestão: Recursos materiais 

2 Citações: 

2:62 Sempre oferecendo capacitações, oferecendo recursos materiais para que…… (24869:25368) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:64 Quando a isntituição 

oferece recursos necessários e essenciais para es…… (26399:26578) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO 

DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC NÃO Motivado Gestão: Não reconhece 

1 Citações: 

2:58 Observo que há sempre a motivação, porém em nenhum momento recebi inst…… (22327:22422) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC PARCIAL Motivado Gestão: Cobrança excessiva 

1 Citações: 

2:41 Por estar sendo implantado recentemente há uma cobrança excessiva (13044:13109) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● TEC PARCIAL Motivado Gestão: Falta de capacitação frequênte 

5 Citações: 

2:39 porém sobre a prevenção de IPCs foi pouco abordado (12214:12263) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A 

GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:57 Ainda falta mais treinamentos, principalmente 

quando são adotadas nova…… (21821:22320) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE 

MOTIVA A REALIZAR / 2:60 Quando o profissional é mal capacitado deixa muito a desejar, o import…… 

(23338:23459) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:74 

Falta uma melhor divulgação dos cursos e treinamentos as vezes são lim…… (34082:34157) - D 2: 2 - VOCÊ 

SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:86 Pouca informação (39660:40159) 

- D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 
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 ○ TEC PARCIAL Motivado Gestão: Falta de comunicação 

1 Citações: 

2:73 Falta de comunicação interdisciplinar (32001:32037) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO 

SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC PARCIAL Motivado Gestão: Maior acesso aos protocolos 

2 Citações: 

2:50 Os procedimentos e protocolos que sejam diretamente ligados aos enferm…… (17753:17960) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:55 Às vezes é difícil o acesso 

a esses protocolos (20808:21308) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR 

 ○ TEC PARCIAL Motivado Gestão: Não reconhece 

2 Citações: 

2:54 Sinto motivação por parte dos enfermeiros que às vezes me dão orientaç…… (20301:20422) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:86 Pouca informação 

(39660:40159) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC PARCIAL Motivado Gestão: Seguir protocolos 

1 Citações: 

2:68 Devido mudança frequente das rotinas a motivação é deficiente. As roti…… (28432:28641) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ● TEC PARCIAL Motivado Gestão: Turno de trabalho 

4 Citações: 

2:81 Devido ao horário de trabalho noturno nem sempre somos contemplados co…… (37119:37627) - D 2: 2 - 

VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:82 Por ser Hospital Escola a 

gestão é bastante comprometida com a questão…… (37633:37783) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO 

DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR / 2:83 Devido ao horário de trabalho as orientações são passadas de 

forma sup…… (38141:38218) - D 2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A 

REALIZAR / 2:89 Apesar de propor e realizar treinamentos, muitas vezes são restritos a…… (41697:41842) - D 

2: 2 - VOCÊ SENTE QUE A GESTÃO DO SERVIÇO TE MOTIVA A REALIZAR 

 ○ TEC Seguindo Protocolos: Diminuem erros 

2 Citações: 

1:83 Pela quantidade de procedimentos a serem realizados e considerando a i…… (46758:46951) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:86 Facilita a rotina de trabalho e evita erros (48876:48920) - D 1: 1 

- Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ TEC Seguindo Protocolos: Maior segurança 

23 Citações: 

1:27 implementação dos Pops é muito importante nas ações preventivas e de m…… (5226:5443) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:35 Com protocolos o serviço se torna mais seguro e eficiente 

(11600:12300) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:37 Vejo como um passo a passo-a-

passo que se deve seguir para alcançar um…… (13013:13129) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:38 Porque teremos uma segurança maior com o procedimento (13728:13780) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:39 Para melhor orientação no manuseio do cateter (14434:14478) - 

D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:43 Por motivo de segurança tanto para o paciente 

como também para nós pro…… (16552:16632) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:44 

Isso proporcionaria mais segurança na execução das atividades e princi…… (18671:19375) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:45 Seguir ajuda a maior segurança para o pacientes e os 
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profissionais (20088:20779) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:46 Porque os 

protocolos visam proteger tanto o profissional quanto ao cli…… (22198:22897) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:47 É mais seguro para o paciente (23610:24309) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:48 No trabalho seguindo protocolos buscamos à forma correta para 

realizaç…… (26455:26571) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:49 Porque com 

protocolos a seguir reduzem os riscos de forma mais eficaz (27544:27612) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos / 1:50 Protocolo permite que uma equipe trabalhe com segurança, garantindo ef…… 

(28243:28394) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:51 Pois nos traz maior segurança e 

facilita a socialização das informaçõe…… (29665:29788) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:52 Sim. Pois todos deveriam seguir para segurança do paciente e controle…… (31852:32556) - D 

1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:53 A partir dos protocolos garantem a segurança dos 

procedimentos e conse…… (35428:35522) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:54 

Seguindo os protocolos diminuem os erros de infecções transversais (38260:38325) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:55 O uso seguro das técnicas nos possibilita a realizar um trabalho com s…… 

(38968:39668) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:56 Por dinâmica, sistematização dos 

procedimentos e segurança do paciente (41096:41795) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

/ 1:57 Pois é mais seguro ao paciente (41802:42499) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 

1:58 Um trabalho com direcionamento fica mais fácil e seguro de ser realiza…… (42506:43205) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:62 O trabalho executado a partir dos protocolos podem reduzir as 

margens…… (21492:21592) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:78 Para uma possível 

padronização do serviço e melhor segurança dos pacie…… (40390:40463) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos 

 ○ TEC Seguindo Protocolos: Melhora assistência 

10 Citações: 

1:27 implementação dos Pops é muito importante nas ações preventivas e de m…… (5226:5443) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:29 Porque direciona melhor o cuidado. Otimiza o tempo e 

padroniza para ob…… (6639:7338) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:31 Gera 

barreiras que anulam prejuízos ao paciente (8757:8803) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

/ 1:33 Pois assim podemos ofertar uma boa assistência ao cliente, assim como…… (10170:10284) - D 1: 1 - 

Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:36 Acho que só vem a melhorar nossos procedimentos 

(12307:12353) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:67 Acredito que através de 

protocoles, a adaptação e aplicação da rotina,…… (27242:27536) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:74 Sim. Porque tudo que for para melhorar a assistência ao paciente e gar…… (36136:36258) - D 

1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:76 Porque é de suma importância para o aprimoramento 

das técnicas voltada…… (37553:37687) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:81 Seguir 

os protocolos facilita a continuidade da assistência, assim tod…… (44624:44741) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:82 Os protocolos evitam erros decorrentes de recursos humanos 

proporciona…… (45343:45448) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ TEC Seguindo Protocolos: Melhora resultados 

7 Citações: 

1:27 implementação dos Pops é muito importante nas ações preventivas e de m…… (5226:5443) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:34 Os protocolos nos ajudam a seguir um cuidado linear, com bons 

resultad…… (10891:11024) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:64 Sim, para melhorar 

os índices de infecção e desempenhar seu trabalho (24316:24383) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:69 Porque os índices de infecção diminuem muito seguindo corretamente os…… (30433:31132) - 

D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:74 Sim. Porque tudo que for para melhorar a 

assistência ao paciente e gar…… (36136:36258) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:79 

Torna o serviço e a assistência mais dinâmica tendo em vista que todos…… (43212:43338) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:80 Evitar possíveis infecções e diminuir o risco e a permanência do 

pacie…… (43918:44617) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ● TEC Seguindo Protocolos: Padronização de condutas 

29 Citações: 

1:28 Seguindo um protocolo todos vão trabalhar da mesma forma. Exemplo, na…… (5932:6093) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:29 Porque direciona melhor o cuidado. Otimiza o tempo e 
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padroniza para ob…… (6639:7338) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:30 Trabalhar de 

forma adequada no processo de trabalho (7345:7395) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 

1:32 Os protocolos norteiam e unificam melhor possíveis procedimentos a rea…… (9463:9537) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:34 Os protocolos nos ajudam a seguir um cuidado linear, com bons 

resultad…… (10891:11024) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:37 Vejo como um 

passo a passo-a-passo que se deve seguir para alcançar um…… (13013:13129) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:40 É importante seguir regras, saber quais atitudes tomar em determinadas…… 

(15140:15254) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:42 Quando se trabalha com 

protocolos favorece a padronização da assistênc…… (15846:15917) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos / 1:59 Para melhoria da assistência, onde todos vão seguir os mesmos passos g…… 

(17257:17375) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:60 Ordenação do funcionamento do 

trabalho (17965:18664) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:61 Porque só assim todos 

seguem um linha de raciocínio (19382:19432) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:63 

Seguindo protocolos facilita a sistematização da assistência fazendo c…… (22904:23023) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:65 Porque seguindo protocolos conseguimos melhores resultados 

(25749:26448) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:66 Com os protocolos, os 

procedimentos tornam-se mais seguros e padroniza…… (27161:27235) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos / 1:67 Acredito que através de protocoles, a adaptação e aplicação da rotina,…… 

(27242:27536) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:68 Porque é um jeito de fazer as 

coisas com organização (28959:29658) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:69 Porque 

os índices de infecção diminuem muito seguindo corretamente os…… (30433:31132) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:70 Porque nos oferece direcionamento correto para realização dos 

procedim…… (31139:31215) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:71 Porque quando há 

protocolos, todos trabalham em sintonia (33281:34002) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

/ 1:72 Porque padroniza a assistência garantindo melhor resultado (34009:34066) - D 1: 1 - Você gostaria de 

trabalhar seguindo protocolos / 1:73 Pelo processo de trabalho e a padronização nos procedimentos 

(34722:35421) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:75 Geralmente os protocolos trazem 

medidas práticas e objetivas da melhor…… (36847:37051) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:77 Sim, pois padroniza o serviço (39675:39703) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo 

protocolos / 1:78 Para uma possível padronização do serviço e melhor segurança dos pacie…… (40390:40463) - 

D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:79 Torna o serviço e a assistência mais dinâmica 

tendo em vista que todos…… (43212:43338) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:81 

Seguir os protocolos facilita a continuidade da assistência, assim tod…… (44624:44741) - D 1: 1 - Você gostaria 

de trabalhar seguindo protocolos / 1:83 Pela quantidade de procedimentos a serem realizados e considerando a 

i…… (46758:46951) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:84 Trabalhar seguindo 

protocolos dá maior garantia de realização de proce…… (47464:48163) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar 

seguindo protocolos / 1:85 Seguindo protocolos todos da equipe irão seguir uma mesma posição e té…… 

(48170:48307) - D 1: 1 - Você gostaria de trabalhar seguindo protocolos 

 ○ TEC Seguindo Protocolos: Redução de riscos 

2 Citações: 

1:27 implementação dos Pops é muito importante nas ações preventivas e de m…… (5226:5443) - D 1: 1 - Você 

gostaria de trabalhar seguindo protocolos / 1:33 Pois assim podemos ofertar uma boa assistência ao cliente, 

assim como…… (10170:10284) 
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ANEXO H 

 

RELATÓRIO COM OS ENFRENTAMENTOS DA GESTÃO FRENTE ÀS 

NECESSIDADES E DEMANDAS DOS PROFISSIONAIS E SEUS RESPECTIVOS 

CÓDIGOS EXTRAÍDOS DO ATLAS TI 

 

Projeto: Carla - Quali 

Relatório criado por miche em 11/03/2019 

Relatório de Códigos 

Todos (48) códigos 

 ○ Acesso a Protocolos: Baixa divulgação da ferramenta para consulta 

2 Citações: 

1:58 O protocolos, pelo menos hoje já tem o sistema, né. O wiki huol ele es…… (46996:47322) - D 1: 

Transcrição GF / 1:59 graças a Deus já temos um sistema que nos favorece, eu acho que só é m…… 

(47964:48478) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Acesso a Protocolos: Dificuldade de padronização por falta de insumos 

3 Citações: 

1:60 Eu reconheço que uma das coisas mais estressantes de qualquer trabalho…… (48485:48866) - D 1: 

Transcrição GF / 1:63 Então a gente precisa que a instituição tenha maturidade nos processos…… 

(50371:50873) - D 1: Transcrição GF / 1:64 eu acho que a gente tem um serviço de abastecimento não preparado 

para…… (51307:51470) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Acesso a Protocolos: Ferramenta de intranet 

1 Citações: 

1:58 O protocolos, pelo menos hoje já tem o sistema, né. O wiki huol ele es…… (46996:47322) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Acesso a Protocolos: Proposta de sugestão para envolver a equipe na construção de protocolos 

1 Citações: 

1:65 Quando as pessoas não participam do protocolo, as vezes a pessoa que v…… (51799:52410) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Adequação conforme mudanças nos processos/protocolos 

1 Citações: 

1:69 E outro ponto é a mudança de processo. Eu comprei a cobertura do filme…… (34063:34819) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Baixa adesão às praticas relacionada a qualidade do produto 

1 Citações: 

1:76 Se eu não tenho um sabão adequado, um papel adequado, um álcool gel ad…… (38364:38740) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Descompasso entre padronização e utilização 

1 Citações: 

1:67 O segundo ponto é esse descompasso desse planejamento da compra com a…… (33284:33592) - D 1: 

Transcrição GF 
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 ○ Falta de insumos: Descompasso sobre o planejamento 

1 Citações: 

1:66 percebemos que existe um descompasso sobre o planejamento em si, e nós…… (32957:33158) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Desperdício por material de baixa qualidade 

2 Citações: 

1:72 Eu acredito que no dia a dia existe tambem isso, mas eu acho que cai m…… (36749:36931) - D 1: 

Transcrição GF / 1:79 Por exemplo, se falou aqui em participação do setor em ter consciência…… 

(40655:40893) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Dificuldade com a legislação 

3 Citações: 

1:80 . A falta de planejamento é quando não as sabe o que vai se gastar po…… (41037:41413) - D 1: 

Transcrição GF / 1:83 A legislação que é um empecilho, essa lei 3303 que era pra vir facilit…… (42837:43122) 

- D 1: Transcrição GF / 1:84 Enquanto a legislação não punir o mal fornecedor a gente vai ser muito…… 

(44394:44628) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Dificuldade com o software para gestão do estoque 

2 Citações: 

1:68 nós atualmente vivemos uma historia de retrocesso com o AGHU por ele n…… (33024:33235) - D 1: 

Transcrição GF / 1:81 Então...ai vem: planejamento; gestão de estoque, que é básico, que é a…… (41900:42592) 

- D 1: Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Dificuldades na comunicação 

2 Citações: 

1:70 Quem liga da Uti pra farmácia, a pessoa que esta aqui responde o que n…… (35243:35512) - D 1: 

Transcrição GF / 1:78 Então as vezes tem, o hospital tem muita dificuldade também de aceitar…… 

(39926:40314) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Entraves com os fornecedores 

3 Citações: 

1:74 Não pelo planejamento, mas por entraves com os fornecedores. O álcool…… (37922:38362) - D 1: 

Transcrição GF / 1:82 A nossa amarra burocrática é um negocio angustiante e ai nós temos no…… 

(43565:43941) - D 1: Transcrição GF / 1:84 Enquanto a legislação não punir o mal fornecedor a gente vai ser 

muito…… (44394:44628) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Estudo de mercado 

1 Citações: 

1:85 E vem outras coisas, estudo de mercado, to comprando caro, to comprand…… (45037:45272) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Proposta de sugestão de uma organização tecnológica interna 

1 Citações: 

1:86 Então, isso e uma coisa bem complexa, merece a empresa ebserh, dona de…… (46176:46401) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de insumos: Sensibilização para o uso racional de insumos 

1 Citações: 
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1:71 Nessa questão do desabastecimento eu acho que uma coisa que vale muito…… (36039:36680) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Falta de inusmos: Dificuldades com o parecer para compra de insumos 

3 Citações: 

1:73 Aí eu acho que a dificuldade as vezes ta no parecer, que é uma coisa q…… (37095:37411) - D 1: 

Transcrição GF / 1:75 A gente recebeu já esse ano um excelente papel toalha, branquinho, ide…… 

(37452:37865) - D 1: Transcrição GF / 1:77 A adesão às solicitações de alguns profissionais que as vezes alguns 

p…… (39160:39361) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Falta deInsumos: Proposta de sugestão de uma organização tecnológica interna 

1 Citações: 

1:87 eu não vejo outra forma a não ser uma grande participação das unidades…… (46600:46858) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Fluxo de profissionais: Ambiente físico desfavorável 

2 Citações: 

1:45 E essa limitação são 3 alunos para...só que o problema ai é muito físi…… (26390:26972) - D 1: Transcrição 

GF / 1:55 Disso a gente via ter que trabalhar com esse desenho que é angustiado…… (31584:31816) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Aumento do número de vagas pela universidade 

1 Citações: 

1:45 E essa limitação são 3 alunos para...só que o problema ai é muito físi…… (26390:26972) - D 1: Transcrição 

GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Dificuldades relacionadas a algumas categorias 

4 Citações: 

1:48 E a gente, assim, são muitos exemplos, então eu acho que é, são os pro…… (28936:29503) - D 1: 

Transcrição GF / 1:50 Eu acho que é uma questão assim, antiga essa dificuldade e eu acho que…… 

(30546:30937) - D 1: Transcrição GF / 1:53 Das disciplinas eu acho que diminuiu, eu acho que entra um pouco 

muita…… (30944:31037) - D 1: Transcrição GF / 1:57 Nós precisamos saber quem são os campeões de 

audiência dessa prática,…… (32241:32386) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Estabelecer uma política livre de fronteiras 

2 Citações: 

1:43 E com relação a esse, esse outro ponto de profissionais que entram e n…… (25004:25509) - D 1: 

Transcrição GF / 1:54 qualquer pessoa tem que ter essa liberdade de abordar a pessoa , olhe…… (31867:32208) 

- D 1: Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Há número máximo de alunos por preceptor 

1 Citações: 

1:44 A gente tem 3 alunos por preceptor... porque a UTI, nossa UTI, ela já.…… (25882:26367) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Proposta de sugestão de treinamentos de preceptores e alunos 

4 Citações: 

1:41 Eu acho que aqui tem duas partes, uma parte diz respeito a uma necessi…… (23435:23641) - D 1: 

Transcrição GF / 1:50 Eu acho que é uma questão assim, antiga essa dificuldade e eu acho que…… 

(30546:30937) - D 1: Transcrição GF / 1:51 Eu acho que isso ai que ele está dizendo pode ser trabalhado com os 
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pr…… (29510:29888) - D 1: Transcrição GF / 1:52 na verdade é mais aquele professor que vem 

esporadicamente que não res…… (27274:27721) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Proposta de sugestão para a padronização de acesso à UTI 

1 Citações: 

1:41 Eu acho que aqui tem duas partes, uma parte diz respeito a uma necessi…… (23435:23641) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Proposta de sugestão para periodicidade do treinamento da equipe 

1 Citações: 

1:42 a questão da possibilidade de você ter as equipes mais estáveis, né. A…… (23845:24275) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Relacionado ao turno de trabalho 

1 Citações: 

1:47 E aquela coisa, de manhã é lotada, de tarde é menos, da noite é uma tr…… (28044:28202) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Fluxo de Profissionais: Restringir para alunos de pós-graduação 

1 Citações: 

1:56 como o hospital é o único campo de prática desses alunos na a área de…… (31073:31582) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Norturno: Escala noturna da gestão 

1 Citações: 

1:4 gente dar uma “escalinha” para alguém ficar em determinados horários c…… (1523:1905) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Carga de trabalho diário é igual ao trabalho noturno 

1 Citações: 

1:5 é uma preocupação que a gente tem que, desde longe relutado em enxerga…… (1934:2463) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Elencar um representante para capacitação aos pares 

3 Citações: 

1:13 Então eu acho que merece uma reflexão nesse sentido: se essa estratégi…… (6603:7125) - D 1: Transcrição 

GF / 1:19 Eu acho o seguinte, pra gente potencializar...tem que desenvolver na p…… (11381:11809) - D 1: 

Transcrição GF / 1:27 Então, será que os serviços, porque isso se aplica em todos os serviço…… (5820:6032) - 

D 1: Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Falta preceptor para treinar à noite 

1 Citações: 

1:9 No momento que isso não foi mais permitido, pensou-se na possibilidade…… (4103:4501) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Impossibilidade de realizar treinamento pós-jornada 

2 Citações: 

1:8 E isso foi uma coisa que foi impedida pela própria unidade de pessoal…… (3738:4102) - D 1: Transcrição 

GF / 1:14 Também sempre ocorria em dois momentos diferentes pra oportunizar. Aí…… (8543:9012) - D 1: 

Transcrição GF 
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 ○ Treinamento Noturno: Legislação vigente dificulta o treinamento 

2 Citações: 

1:6 Uma coisa que dificultou muito a questão do treinamento e dessa questã…… (3052:3964) - D 1: Transcrição 

GF / 1:14 Também sempre ocorria em dois momentos diferentes pra oportunizar. Aí…… (8543:9012) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Pouca adesão pelo número reduzido de profissionais 

1 Citações: 

1:10 a gente entendeu que a hora do lanche desses profissionais poderia uma…… (4761:5270) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Pouca disponibilidade noturna 

1 Citações: 

1:1 Um pouco de dificuldade, até porque a gente não tem disponibilidade se…… (707:808) - D 1: Transcrição 

GF 

 ○ Treinamento Noturno: Reunião pra ocorrer treinamentos no contraturno 

1 Citações: 

1:7 Já houve reuniões com o departamento de pessoal, com gestão de pessoas…… (3263:3518) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamento Noturno: Solução com horário extendido 

1 Citações: 

1:2 gente fez com horário estendido para que várias pessoas da noite també…… (855:1282) - D 1: Transcrição 

GF 

 ○ Treinamento Noturno: Solução em vários horários 

2 Citações: 

1:3 Vários horários, eu tenho várias opções de escolha que poderia se adeq…… (958:1081) - D 1: Transcrição 

GF / 1:15 E do ponto de vista de como tem acontecido atualmente, é do mesmo jeit…… (9097:9345) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Elencar um representante para capacitação em pares 

1 Citações: 

1:28 eu acho que a gente tem que ter sempre multiplicadores de treinamento…… (16678:17052) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Importancia da certificação para melhorar o desempenho 

4 Citações: 

1:16 líderes ali que a gente capacite e ele dissemine, como fizemos recente…… (9788:10191) - D 1: Transcrição 

GF / 1:18 Porque mesmo que a gente tenha líderes, mesmo que a gente tenha, vai e…… (10886:11255) - D 1: 

Transcrição GF / 1:22 Então aquele...traçar a meta para todos os colaboradores é fazer os 5…… (12529:12752) - 

D 1: Transcrição GF / 1:34 Eu acho que a gente pode acoplar essas duas coisas: essa coisa contínu…… 

(20097:20254) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Incorporar o conhecimento a prática profissional 

3 Citações: 

1:26 às vezes o servidor quer muito o certificado, ele quer ter o papel pra…… (15947:16672) - D 1: Transcrição 

GF / 1:29 só pra complementar: o monitoramento dessa prática. Porque, por exempl…… (17073:17742) - D 1: 
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Transcrição GF / 1:32 E que a equipe como um todo ele precisa ser monitorada como um todo, a…… 

(18947:19332) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Incorporar o monitoramento da prática 

4 Citações: 

1:29 só pra complementar: o monitoramento dessa prática. Porque, por exempl…… (17073:17742) - D 1: 

Transcrição GF / 1:30 Então a gente tem que ver isso e aqueles que estão na supervisão daque…… 

(17931:18303) - D 1: Transcrição GF / 1:32 E que a equipe como um todo ele precisa ser monitorada como um 

todo, a…… (18947:19332) - D 1: Transcrição GF / 1:33 Tem que incorporar-se à sua prática. É você mais 

responsável do que qu…… (19808:19898) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Proposta de sugestão para estabelecer um currículo mínimo 

5 Citações: 

1:20 Eu acho o seguinte, pra gente potencializar...tem que desenvolver na p…… (11381:11616) - D 1: 

Transcrição GF / 1:22 Então aquele...traçar a meta para todos os colaboradores é fazer os 5…… (12529:12752) - 

D 1: Transcrição GF / 1:23 O conteúdo tem que estar voltado para as necessidades do setor (14032:14093) - D 1: 

Transcrição GF / 1:39 Então essa sistematização eu acho que ela serve pra criar um currículo…… 

(21777:22469) - D 1: Transcrição GF / 1:40 Por exemplo, o que é que a gente vê hoje: a gente vê um frenesi de 

pes…… (22787:23384) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Proposta de sugestão para periodicidade dos treinamentos 

4 Citações: 

1:35 É exatamente a sistematização desse treinamento. Eu não espero que o c…… (20376:20677) - D 1: 

Transcrição GF / 1:36 seja a longevidade desse ensinamento, resiliência dessa prática que fo…… (18359:18814) 

- D 1: Transcrição GF / 1:37 A gente faz um treinamento dessa vivência, eles aderem bastante, mas c…… 

(16510:16788) - D 1: Transcrição GF / 1:38 Nós resolvemos que se a cada dois meses nós teremos esses tais 

treinam…… (21319:21672) - D 1: Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Proposta de sugetão associando EAD e Metodologia ativa 

1 Citações: 

1:25 Eu acho que deve ser uma coisa associada porque o EAD, a capacitação,…… (15876:16391) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Proposta de susgestão com metodologias ativas 

1 Citações: 

1:24 a gente pôde vivenciar um pouco isso com esse treinamento que a gente…… (15442:15715) - D 1: 

Transcrição GF 

 ○ Treinamentos e Capacitações: Proposta de susgestão em EAD 

2 Citações: 

1:17 Hoje em dia tem diversas estratégias, que é isso que a gente está pens…… (10241:10715) - D 1: 

Transcrição GF / 1:21 A plataforma eletrônica é a melhor. Eu acho que a plataforma EAD ela g…… 

(11810:12382) - D 1: Transcrição GF 
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