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 RESUMO: Uma das práticas mais realizadas no ambiente hospitalar é a Terapia 

Intravenosa (TIV), onde por meio de um cateter intravenoso, na maioria das vezes 

periférico, é infundido um medicamento. Em detrimento disso, a flebite, 

caracterizada pela inflamação das veias também se mostra uma complicação 

comum nesse ambiente. Portanto, o objetivo do presente trabalho é identificar o 

perfil dos pacientes que fazem uso de cateter venoso periférico e avaliar a presença 

e o grau de flebite em uma Unidade de Pronto Atendimento de Caraguatatuba – SP. 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, seccional analítico que será 

desenvolvido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) localizada no 

município de Caraguatatuba. A amostra será constituída por pacientes maiores de 

18 anos, internados na unidade há mais de 24 horas, portando acesso venoso 

periférico e que aceitem participar da pesquisa, visando que a coleta de dados 

perdure por um período de dois meses. A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de 

Ética em Pesquisa, onde a mesma foi aprovada e encontra-se em fase de coleta de 

dados. Após a realização da coleta, os dados quantitativos serão exportados para a 

Microsoft Office Excel, e posteriormente transferidos para o software Origin. 8.0 onde 

serão plotados gráficos e executada estatística.  

PALAVRAS-CHAVE: flebite; cateterismo periférico; enfermagem.  

1 INTRODUÇÃO 

O Cateter Intravenoso Periférico (CIP) é um dispositivo grandemente utilizado 

durante as práticas hospitalares durante a Terapia Intravenosa (TIV). O uso dessa 

terapia é comumente indicado para que se possa infundir uma grande quantidade de 

medicamentos ou líquidos de uma só vez, promovendo uma rápida absorção por 

proporcionar maior biodisponibilidade que em algumas formas de uso via oral. 

Apesar de seu frequente uso, o CIP pode originar aos pacientes submetidos à ele, 

um maior risco de inflamação ou infecção, trazendo complicações aos pacientes e 

aos profissionais envolvidos à assistência (SECOLI et. al., 2011). 

A flebite, complicação comum durante a TIV, é uma inflamação que pode 

ocorrer devido ao uso do CIP nas veias, caracterizada por sinais flogísticos como 

hiperemia, vermelhidão, rubor, dor e enrijecimento do vaso, podendo apresentar até 

secreção purulenta (HAK; BARROS, 2011). 

A flebite pode ser causada por trauma, infecção ou perturbação química 

(causada por medicamentos vesicantes), onde o sistema imunológico tem por 

objetivo afastar a causa de irritação. Quando a flebite é causada por trauma (flebite 



mecânica), o agente pode ser o calibre do cateter e manuseio errôneo do CIP, 

durante o quadro infeccioso, os organismos patogênicos infiltram pela inserção do 

cateter, muitas vezes sendo secundárias à outro caráter de inflamação 

(HAK;BARROS, 2011). 

A Infusion Nurse Society classifica a flebite em 4 períodos: grau I – onde 

existe eritema e edema, grau II – dor, eritema, enrijecimento do vaso e edema; grau 

III: o vaso apresenta todas as anteriores com cordão fibroso palpável; grau IV: todas 

as características anteriores com cordão fibroso maior que um centímetro e 

purulência. Enes et al, publicou um estudo onde 31,1% dos pacientes em hospital na 

Amazônia Brasileira apresentava flebite, porém o mesmo estudo indica que a 

incidência de flebites é interferida por diversos outros fatores, variando entre 

instituições.  

Em razão de não terem sido encontradas pesquisas em hospitais do Litoral 

Norte de São Paulo, considera-se importante que seja feito o levantamento, já que 

segundo Milutinovic et. al., há uma discrepância grande nas taxas de flebite. 

Lembrando que a inflamação pode ocorrer por erros da equipe de enfermagem, 

erros esses que poderiam ser evitados. 

 

2 OBJETIVOS  

O objetivo do presente trabalho é identificar o perfil dos pacientes que fazem 

uso de cateter venoso periférico e avaliar a presença, o grau de flebite em uma 

Unidade de Pronto Atendimento de Caraguatatuba – SP, além de verificar se existe 

associação de flebite com o dispositivo, com as comorbidades do paciente e 

identificar o grau mais frequente na unidade, demonstrando a importância do 

profissional de enfermagem na prevenção de flebite. 

 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, seccional analítico, 

caracterizado por referir-se a uma estimativa de prevalência ou ocorrência de um 

determinado evento, além da verificação de possíveis eventos associados.  

O local de estudo é o setor de observação da Unidade de Pronto Atendimento 

de Caraguatatuba, e a amostra será constituída de pacientes que se encontram 

dentro dos critérios: maiores de 18 anos, internados na Unidade de Pronto 

Atendimento há mais de 24 horas e que estiverem portando acesso venoso 



periférico. A coleta é feita a partir de uma entrevista semi estruturada, no qual a 

pesquisadora também irá realizar avaliação do local da punção e possíveis sinais de 

flebites anteriores. Os dados serão complementados por meio de análise de 

prontuários dos pacientes participantes da amostra. Os dados serão analisados por 

meio de gráficos, plotados em Software Origin 8.0. 

 

4 DESENVOLVIMENTO  

O projeto passou por aprovação da Instituição onde está sendo feita a coleta 

de dados, recebeu aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Cruzeiro do Sul, e durante o presente momento se encontra em coleta de dados na 

Unidade de Pronto Atendimento de Caraguatatuba. Coleta essa visada uma vez por 

semana durante os meses de julho e agosto, logo após aprovação do Comitê.  

 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento, os dados coletados indicam que o setor de 

observação da Unidade de Pronto Atendimento de Caraguatatuba possui uma baixa 

taxa de ocorrência de flebites, taxa essa que deve ser influenciada, primordialmente, 

pelo baixo período de internação, mas que também pode estar relacionada à outros 

fatores à serem investigados durante a análise aprofundada e integral dos dados 

coletados. Durante a coleta de dados, as condutas dos profissionais foram 

relativamente mudando conforme solicitadas a hora, data e dispositivo intravenoso 

utilizado.  
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