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Resumo
Introdução: A introdução do Cateter Venoso Periférico (CVP) não está isenta de
complicações; uma delas é a possível ocorrência de flebite. A flebite é um processo de inflamação
da veia com consequências para o utente e para a própria instituição de saúde. A última revisão
sistemática realizada em 2014 refere a existência de 71 escalas para a avaliação da flebite. No
entanto, em Portugal não existe nenhuma ferramenta validada que avalie e monitorize de forma
sistemática os CVP introduzidos, o risco de flebite e que forneça aos Enfermeiros diagnósticos e
intervenções padronizadas. Os Sistemas de Informação em Saúde vieram revolucionar a prestação
de cuidados, sendo um veículo para a transmissão e registo de informação, assim como uma mais
valia para a investigação
Objetivo: Este trabalho focou-se em criar uma proposta para melhoria da documentação da
atividade diagnóstica e das intervenções de enfermagem nas pessoas com flebite. Com mais
especificidade pretendeu-se traduzir e adaptar culturalmente a VIP para o Português Europeu (VIP
PT-PT), estudar a fiabilidade inter-observadores da versão VIP PT-PT, criar diagnósticos e
intervenções em enfermagem dirigidos ao score obtido na escala, e por fim representar em
diagramas de UML do instrumento de avaliação a ser aplicado num Sistema de Informação em
Saúde.
Material e Métodos: Utilizou-se uma metodologia de investigação quantitativa onde
foram realizados estudos de fiabilidade inter-observadores. Inicialmente efetuou-se a tradução e
adaptação cultural da Escala VIP para Português Europeu segundo a metodologia preconizada pela
ISIS. O estudo foi aplicado no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE no Serviço de
Especialidades Cirúrgicas após deferimento do conselho de ética. Dois Enfermeiros especialistas
desse serviço aplicaram a escala em dois momentos distintos com um intervalo máximo de 48 horas
a 23 doentes. Foi também aplicado um questionário sociodemográfico para caracterizar a amostra.
e ainda a criação de diagramas de caso de utilizador e de atividades na linguagem de modelação
UML.
Resultados: Obteve-se uma versão traduzida para Português Europeu da Escala VIP. Na
amostra de 23 participantes foi aplicado um questionário sociodemográfico dos quais 43% são do
sexo masculino e 57% do sexo feminino. O local mais frequente para a introdução do CVP é o
dorso da mão e o calibre mais usado o 18G. Os CVP são ainda fixados com recurso a penso
transparente. Da aplicação dos testes estatísticos obteve-se um score de 0,918 no Kappa de Cohen,
o que traduz uma fiabilidade quase perfeita. A nível da concordância inter observador, o score de
0,772 e 0,925 no tau de Kendall e 0,926 e 0,772 no Rho de Spearman, o que revela que houve uma
correlação muito forte. A escala VIP PT-PT foi modificada de forma a incluir os novos
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diagnósticos e intervenções em enfermagem. A nível dos SIS foi criada uma proposta em UML
que permite a implementação no SClínico Hospitalar
Conclusão: Os resultados demonstram que a VIP na sua versão Português Europeu é uma
ferramenta fiável pronta a ser aplicada no contexto dos cuidados de saúde em Portugal. A escala
permite ganhos em saúde pois atua na prevenção do risco de flebite e na monitorização dos CVP
introduzidos em contexto hospitalar.
Palavras-chave: Flebite, Cateter Venoso Periférico, Enfermeiro, Sistema de Informação em Saúde, UML

Abstract
Introduction: The introduction of a peripheric venous catheter (PVC) is not innocuous, and
one of them is the possibility of phlebitis. Phlebitis is an inflammatory process of the vein with
consequences for the patient and the hospital. The last systematic review written in 2014 reports
the existence of 71 scales for the evaluation of phlebitis, however in Portugal there is no validated
tool that systematically evaluates and monotonize the introduced PVC, the risk of phlebitis and to
provide nurses with standardized diagnoses and interventions. The Health Information Systems
came to revolutionize the healthcare delivery, being a vehicle for the transmission and registration
of information, as well as an added value for health research.
Objective: This work focused on the creation of a proposal to improve documentation in
people with phlebitis. More specifically, it was intended to translate and culturally adapt the VIP to
European Portuguese (VIP PT-PT), to study the inter-observer reliability of the VIP PT-PT, to
create diagnoses and interventions in nursing directed to the score obtained in the scale, and finally
a representation in UML diagrams of the evaluation instrument to be applied in a Health
Information System
Methods: A quantitative research methodology was used were inter-observer reliability studies
were performed. Initially, the translation and cultural adaptation of the VIP Scale to European
Portuguese was carried out according to the methodology recommended by ISIS. The study was
applied at Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E.P.E. at the Surgical Specialties Service after
approval of the ethics council. Two registered nurses from this service applied the scale at two
distinct times with a maximum interval of 48 hours to 23 patients. A sociodemographic
questionnaire was also applied to characterize the sample. It was created use cases diagram and
activity diagram in UML.
Results: We obtained a translated version for European Portuguese of the VIP Scale. In the
sample of 23 participants, a sociodemographic questionnaire was applied, of which 43% were male
and 57% females. The most frequent place for the PVC introduction was the back of the hand and
the most used gauge was 18G. PVC’s were fixed using transparent dressing from the statistics tests
applied, a score of 0.918 was obtained in Cohen’s Kappa which means an almost perfect reliability.
The inter-observer agreement was conducted by Kendall tau with 0.772 and 0.925, and Spearman’s
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ró with 0.772 and 0.926, revealing the very strong agreement between observers. The VIP PT-PT
scale was modified to include the new nursing diagnoses and interventions. At the level of t he
Health Information Systems a proposal was created in UML that allows the implementation in the
software SClínico Hospitalar.
Conclusion: The results demonstrate that VIP in its European Portuguese version is a reliable
tool to be applied in the context of health care delivery in Portugal. The scale allows gains in health
as in acts, in the prevention of the risk of phlebitis and in the monitoring of the PVC introduced
in a hospital context.

Key words: Phlebitis, Peripheral Venous Catheter, Nurse, Health Information System, UML
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1. Introdução

1. Introdução
A introdução de um Cateter Venoso Periférico (CVP) num doente não está isenta de
complicações, sendo uma delas a possível ocorrência de flebite, que consiste na inflamação de uma
veia, podendo evoluir para estadios mais avançados e acarretar consequências mais graves para o
doente. Para além destas, há que assinalar também as de natureza económica para a própria
instituição onde o doente está internado.
O Enfermeiro é o elemento da equipa multidisciplinar responsável pelo ato de introduzir um
CVP, pelo que lhe são imputadas responsabilidades a nível da manutenção e permeabilidade do
acesso. Para responder aos desafios que diariamente lhe são colocados urge a necessidade de
adquirir conhecimento e experiência que permitam documentar e sustentar a prática de
enfermagem e assegurar a continuidade dos cuidados prestados, estabelecendo-se, assim, como
padrão de qualidade.

1.1 Motivação
A comunidade internacional ainda não chegou a um consenso para a criação de uma ferramenta
válida para a monitorização dos CVP, sobretudo que vigie de forma adequada o local da punç ão
para a prevenção da flebite. Apesar da última revisão sistemática acerca desta temática referir a
existência de 71 escalas de avaliação para a flebite, os cuidados de saúde prestados em Portugal não
dispõem de uma ferramenta, devidamente validada, que avalie e monitorize de forma sistemática,
quer os CVP introduzidos quer o risco de flebite.
Os Sistemas de Informação de apoio à prática de Enfermagem vieram revolucionar a forma
como até aqui os registos têm sido elaborados, destacando-se, agora, pela rapidez com que a
informação é acedida e disponibilizada.
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1.2 Objetivos
De acordo com Fortin (2009) a definição de objetivos retrata a intenção do investigador ao
indicar o motivo principal da realização da investigação, explana de forma precisa o contexto do
estudo. O objetivo principal da presente investigação é a criação de uma proposta para melhoria
da documentação da atividade diagnóstica e das intervenções de enfermagem nas pessoas com
flebite, bem como contribuir para a melhoria da parametrização da informação, recorrendo à
tradução da Escala VIP para o Português Europeu, pretende também sugerir a implementação da
escala em ambiente informático.
Com mais especificidade pretendeu-se:
•Traduzir e adaptar culturalmente a Visual Infusion Phlebitis Scale para o Português Europeu
(VIP PT-PT);
•Estudar a fiabilidade inter-observadores da versão traduzida e adaptada da escala VIP PT-PT;
•Definir um conjunto padronizado de diagnósticos e intervenções de enfermagem adequado à
avaliação obtida pela aplicação da escala VIP PT-PT.
•Criar em linguagem UML uma proposta da escala VIP PT-PT para ser incluída no SClínico
Hospitalar.

1.3 Contribuições
A comunidade portuguesa de Enfermeiros não dispõe de uma ferramenta devidamente válida
e fiável para a avaliação do risco de flebite. Esta dissertação tem como finalidade de dotar a
comunidade científica de uma ferramenta fiável, padronizada e que seja um auxílio à prática clínica
dos Enfermeiros para a prevenção de flebites associada à introdução de CVP.

1.4 Estrutura da dissertação
A presente dissertação encontra-se estruturada da seguinte forma: inicialmente é feita uma 1)
introdução ao tema e à problemática em investigação, assim como são estabelecidos os objetivos;
2) é feita também uma contextualização teórica acerca da temática a abordar; em seguida, 3) é
abordada de forma estruturada como esses objetivos irão ser realizados; 4) uma secção dedicada
aos resultados obtidos, seguindo-se uma 5) discussão onde serão analisados criticamente os
resultados. Por fim, serão elencadas algumas 6) conclusões acerca do estudo realizado, bem como
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as limitações subjacentes a esta investigação. Enunciam-se também algumas propostas para o
desenvolvimento de trabalhos futuros.
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2. Estado da Arte
A redação do estado de arte tem como objetivo evidenciar o que até aqui foi redigido acerca
da temática em estudo, procurando esclarecer o contexto concreto em que o tema está a ser
abordado. Pretende-se assim dar sentido e justificar o projeto de investigação. Para Fortin (2009),
a revisão da literatura permite definir os limites do problema de investigação, reconhecer lacunas e
sustentar os objetivos do estudo. É também um meio para explicar relações entre conceitos, e ainda
fornecer uma base de comparação para a interpretação e discussão dos resultados.
Este capítulo encontra-se estruturado da seguinte forma: i) Cateterização Venosa Periférica
(breve referência ao procedimento, descrição sumária da utilidade e vantagens do CVP, bem como
dos cuidados a ter em linha de conta aquando da sua inserção), ii) Conceito e Epidemiologia da
Flebite (definição e dados epidemiológicos acerca da ocorrência de flebite, iii) Avaliação da Pessoa
com Flebite (descrição da forma como é realizada a avaliação da flebite e das diversas ferramentas
existentes), iv) Intervenções de enfermagem à Pessoa com Cateterização Venosa Periférica e ainda
v) A Importância dos Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) dos registos eletrónicos para
os cuidados de enfermagem.

2.1 Cateterização Venosa Periférica
O procedimento de cateterização venosa periférica é caracterizado pela introdução de um
cateter, pequeno tubo flexível, o CVP, numa veia periférica de forma a aceder à rede venosa
(Oliveira e Parreira, 2010; United States Department of Health and Human Services, 2018) . Os
CVP são dispositivos de dimensões reduzidas, medindo entre 3 a 6 centímetros de comprimento,
cujo calibre varia de 24 Gauge (G), os mais pequenos, até 14 G, os de maior diâmetro. A nível
hospitalar é uma prática recorrente e comum, e é sem dúvida um dos procedimentos invasivos
mais realizados nos hospitais de todo o mundo. Só nos Estados Unidos mais de 300 milhões de
CVP são vendidos anualmente, e cerca de 60%-90% de todos os doentes hospitalizados necessitam
de um acesso por via do CVP durante o internamento. (Helm, Klausner, Klemperer, Flint, &
Huanh, 2015).
A introdução de um CVP é feita com o objetivo de nele serem infundidos: terapêutica, fluídos
e nutrientes, de repor hemoderivados e, de realizar colheitas sanguíneas; tem, portanto um leque
variado de utilizações. É uma das vias de eleição para administração de medicação, pois garante
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que a concentração do princípio ativo que entra na corrente sanguínea é sempre constante
(Dychter, Gold, Carson, & Haller, 2012). A opção por esta via evita problemas como inativação
das drogas ou má absorção pelas vísceras, tratando-se portanto, de uma via predileta para quando
a via oral está indisponível (Dychter et al., 2012; Oliveira, 2014).
A cateterização venosa periférica tem como principal vantagem ser um procedimento
minimamente invasivo e de fácil aprendizagem, com um leque variado de utilizações, não
necessitando de meios de diagnóstico e terapêutica para confirmar o seu posicionamento. Para
além disso, tem um risco de infeção da corrente sanguínea relativamente baixo em comparação
com outros procedimentos mais invasivos, como o cateter venoso centra l (Simonov, Pittiruti,
Rickard, & Chopra, 2015).
Apesar da sua utilidade a introdução de um CVP não está isenta de complicações. De acordo
com Simonov et al. (2015) sempre que se insere um novo CVP existe risco de infeção extra-lúmen,
uma vez que o cateter perfura a superfície cutânea permitindo assim que bactérias e patogénios
entrem na corrente sanguínea. Além do mais, fatores como má assepsia, no manuseamento do
acesso, aumentam o risco de infeção endo-lúmen. Uma infeção com ponto de partida o CVP
aumenta em média 7 a 20 dias o internamento do doente, para além de custos económicos
avultados para a instituição que podem ir até 48 mil euros nos Estados Unidos da América.
Verifica-se que até um quarto dos CVP inseridos ficam obstruídos ou são retirados de forma
acidental, podendo levar a extravasão da solução em perfusão com formação de edema. Os CVP
predispõem o aparecimento de flebites e para estase venosa com formação de trombos que podem
migrar na corrente sanguínea e levar â ocorrência de tromboflebite (Simonov et al., 2015).
A rede vascular é uma estrutura bastante sensível e múltiplas tentativas sem sucesso de
introdução de um CVP comprometem a curto e a longo prazo a taxa de obtenção de novos acessos.
Fatores como o progressivo envelhecimento da população, a obesidade, a raça, historial de
infeções, de punções venosas e de cirurgias major, maior predominância no sexo feminino, a
hipotensão, o uso de contracetivos, a falta de descanso, a inatividade, também contribuem para a
degradação da rede venosa (Oliveira, 2014). A depleção venosa contínua e progressiva leva a que
sejam aplicadas técnicas mais invasivas, com maior risco de infeção e com custos mais elevados
para a instituição (Helm et al., 2015). McGowan (2014) é da opinião de que uma adequada rotação
do local de punção revela-se fulcral neste paradigma.
O ato de puncionar uma veia para introdução do CVP acarreta também algumas consequências
para o utente, pois é um foco de dor, medo e ansiedade de acordo com Robinson, Paliadelis, &
Cruickshank (2016). Tudo isto leva a que haja uma ativação do sistema nervoso simpático que inicia
uma resposta de vasoconstrição das veias periféricas. Esta reação faz com que a inserção do CVP
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seja mais difícil, o que pode levar a erros e â necessidade de repuncionar uma veia, podendo levar
a náuseas, a aumento da frequência cardíaca, ou até mesmo à síncope (McGowan, 2014).

2.2 Conceito e Epidemiologia da Flebite
A Flebite é definida como um processo inflamatório da túnica íntima, a parede mais interna
das veias, composta por tecido endotelial. Fisicamente, apesar de ainda não haver um consenso
pela comunidade científica, tudo aponta para que se caracterize pelos seguintes sinais e sintomas:
rubor local, edema, dor, calor e formação de um cordão venoso palpável ao longo trajeto da veia
(Gallant & Schultz, 2006; Oliveira, 2014; Ray-Barruel, Polit, Murfield, & Rickard, 2014; Reis, 2016).
A patofisiologia da flebite envolve um rápido processo inflamatório que é iniciado após a
sensibilização do endotélio vascular, depois da introdução de um CVP. Tudo isto leva à libertação
de serotonina e agentes inflamatórios como a bradicinina e histaminas, que causam vasodilatação
e promovem assim a extravasão de proteínas, sangue e plasma para o espaço intersticial, levando à
formação de edema. A ação da histamina leva a que haja agregação plaquetária, podendo haver a
formação de trombos desde o lúmen do CVP até ao trajeto da veia. A ação dos leucócitos no local
da inflamação contribui para o aumento do edema, o que faz com que o cordão venoso palpável,
previamente formado, seja mais proeminente, cerca de 7,5-15cm. Nesta fase do processo
inflamatório, existe a presença de exsudado purulento no local de inserção do CVP, assim como
um aumento da temperatura e rubor (Marsh et al., 2015).
Relativamente à patogénese da flebite existem seis fatores principais que atuam como fontes
de contaminação dos CVP: as mãos dos profissionais de saúde que o manipulam, a microflora da
pele do doente, a colonização da extremidade e das conexões do CVP por microrganismos, a
infusão de fluidos contaminados, e por fim, contaminação por via hematogénea através de outro
foco de infeção (Miller & O’grady, 2013; Ministério da Saúde, 2006). Os bacilos gram negativo
como os staphylococcus, staphylococcus aureus, enterococci e candida albicans são os grandes responsáveis
pela contaminação do CVP e infeções relacionadas com os mesmos (Miller & O’grady, 2013).
Alguns microrganismos, como é o caso de certas estirpes de staphylococcus coagulase negativo,
produzem um biofilme de matriz polisacarídica que impede os mecanismos de defesa do
hospedeiro de atuar sobre o foco de infeção (Ministério da Saúde, 2006).
A introdução de CVP aumenta o risco de Infeções Nosocomiais Associadas aos Cuidados de
Saúde (INCS), pois há uma rutura na solução de continuidade da pele, e a sua função de proteção
fica alterada, tendo a microflora residente na superfície da pele acesso à corrente sanguínea,
aumentando a ação patogénica e o risco de INCS. É referido no documento de Reis (2016) que as
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causas das INCS associadas ao CVP são variadas e complexas, destacando-se o uso de terapia
antibiótica que danifica as paredes das veias. As principais fontes de contaminação do CVP são a
flora microbiana residente da pele do doente, a ponta do CVP contaminado durante a punção,
contaminação dos obturadores e linhas, disseminação hematogénea e ainda as mãos dos
profissionais contaminadas (Reis, 2016).
A flebite pode ser classificada de acordo com a sua etiologia: mecânica, relacionado com as
características do material com que o CVP é fabricado, fixação inadequada do CVP e ainda
incorreto manuseamento do CVP durante a sua utilização; química, causada pela substância a ser
infundida, como é o caso de antibióticos como a vancomicina e a ceftriaxona que são agressivos
para a parede do endotélio; bacteriana, quando existe colonização microbiana devido à falta de
assepsia, quer do utente ou do profissional de saúde ou até mesmo da não otimização do CVP
periódica; pós infusão, pois no intervalo de 48h até 96h após a remoção do CVP existe o risco de
desenvolver flebite (Dinis & Campos, 2011; Oliveira, 2014).
Dependendo das características químicas da medicação infundida, pH e osmolaridade, pode
existir dano na rede venosa periférica. O pH determina se uma solução é ácida ou alcalina, sendo
que o pH normal do sangue varia entre os 7.35 e os 7.45. Toda a droga alcalina ou básica que entre
na corrente sanguínea tem o potencial de danificar o endotélio, causando dor e calor, produzindo
flebites de origem química, e mais tarde, levando ao aparecimento de um trajeto venoso palpável
(Santolim et al., 2012).
A osmolaridade define-se pela concentração do princípio ativo da substância dissolvido num
litro de solução. O sangue tem uma osmolaridade que varia entre os 280 -295 mOsm/litro.
Diferentes osmolaridades provocam diferentes reações no endotélio e no volume celular. Quanto
mais hipertónica ou hipotónica a solução a infundir é, maior o risco de flebite por origem química
(Santolim et al., 2012). Podemos definir as soluções quanto à sua osmolaridade como descrito na
Tabela 1.
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Tabela 1 – Definição de soluções quanto à sua osmolaridade
Tipo de solução
Hipotónica
Isotónica

Dano

Osmolaridade(mOsm/litro)

Aumentam o volume celular com a
possibilidade de ocorrer lise celular
Não causam dano ao volume
celular

Menor que 240
Entre 240 e 340

Existe perda de volume celular,
Hipertónica

pela saída de água o que faz com

Maior que 340

que haja redução de tamanho

Existem ainda fatores de risco que predispõe para o aparecimento da flebite tais como a idade,
sexo, hábitos tabágicos e comorbidades como hipertensão arterial, diabetes mellitus tipo 2, doenças
vasculares e neuropatia periférica. No artigo de Milutinović and Simin (2015), consta que a
incidência de flebite aumenta com a idade, sendo que o risco aumenta em 50% para os indi víduos
com 60 ou mais anos. O sexo feminino prevalece como o mais predisposto a desenvolver flebite
não havendo ainda uma explicação para este acontecimento.
A evolução tecnológica permitiu que os materiais com que são fabricados os CVP sejam cada
vez mais biocompatíveis (Santolim et al., 2012); o uso de cateteres fabricados com Teflon®
aumenta em 30% o risco de flebite em comparação com CVP desenvolvidos com Vialone®
(Milutinović & Simin, 2015). Isto deve-se ao facto de os primeiros, sejam eles de silicone ou de
poliuretano, sejam mais propensos à colonização bacteriana (Ministério da Saúde, 2006).
Em Portugal, a revisão sistemática realizada por Oliveira e Parreira (2010) verifica que nos 19
estudos realizados para estudar a flebite e a dimensão da sua ocorrência, a incidência de flebite
variou de 3.7% a 64.6%. Os resultados do Inquérito Nacional de Prevalência de Infeção indicam
que o CVP é o fator extrínseco mais relevante para a ocorrência de INCS (Costa, Noriega, Fonseca,
& Silva, 2009). A realização do mesmo inquérito em 2012 revelou que o CVP é novamente o fator
de risco extrínseco e que aumenta para 11,7% a prevalência de INCS (PINA [et al]. 2012). Em 170
INCS registadas 66,1% deveu-se à presença de um CVP (Oliveira, 2014).
Num estudo realizado em Castelo Branco por Nobre (2017) em 221 observações a 78 CVP
realizados em 58 doentes, foi registada uma taxa de incidência de 36,7%. A nível internacional,
noutros estudos como é o caso da investigação feita por Urbanetto et al. (2011), em 231 doentes
foi verificada uma taxa da de 24,7%, já no estudo de Magerote, Lima, Silva, Correia, & Secoli (2011),
verificou-se uma taxa de 25,8% em 155 CVP introduzidos.
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O que está padronizado pela Infusion Nurses Society, sociedade Norte Americana que se
dedica à criação de normas e padronização de procedimentos, é que a percentagem recomendada
de ocorrência de flebites nos hospitais seja igual ou inferior a 5% (Gallant & Schultz, 2006; Gorski
et al., 2016). O que se verifica na realidade, e que Mihala et al. (2018) relata, é que a variação em
diversos hospitais ocorre entre 0% - 91%, muito devido às inúmeras escalas e ferramentas de
avaliação existentes, e uma falta de consenso. Primeiro, no que toca à definição de flebite, em
segundo no que se refere aos sinais e sintomas que a caracterizam e, por último, a utilização de uma
ferramenta devidamente fiável e válida.
Em Portugal, o Plano Nacional de Saúde (2012-2016) refere que ao direito a acesso de
cuidados de saúde de qualidade é fundamental para o cidadão, tendo este o direito de exigir
qualidade nos cuidados de saúde que lhe são prestados (Direção Geral da Saúde, 2012). Sendo o
CVP o procedimento invasivo mais realizado em hospitais, esta é uma problemática real e que
necessita da devida monitorização e tratamento. Para Capdevila (2013) a ocorrência de infeções
relacionadas com o uso dos CVP, nomeadamente as flebites, não está devidamente estudada. A
maioria das guidelines internacionais centram-se sobretudo na utilização dos cateteres venosos
centrais, e não está produzida devida evidência científica, nem normas e procedimentos standards
para o uso de CVP.

2.3 Avaliação da Pessoa com Flebite
Na revisão sistemática conduzida por Ray-Barruel et al. (2014), cujo tema focou-se na recolha
das ferramentas de avaliação da flebite, verificou se a existência de setenta e um instrumentos de
registo e de parametrização da flebite relacionada com a introdução de CVP. O estudo refere que
nem todas essas ferramentas são originais, e que existem inúmeras disparidades entre elas, pois
muitas ainda se referem a escalas já existentes e que são modificadas sem qualquer referência ao
autor. Apenas quinze estudos se limitam a descrever os sintomas que já existiam nas escalas e
somente treze instrumentos tinham algum tipo de teste psicométrico realizado.
As principais ferramentas de avaliação da flebite que existem na literatura são: a Visual Infusion
Phlebitis (VIP) (Jackson, 1998), a Infusion Nurse Society (JINS, 2006) , a Maddox (Maddox, John,
Brown, & Smith, 1983) e a Baxter (Baxter, 1988) conforme explanado na Tabela 2. As restantes
resultam apenas de pequenas variações, ou alterações sem ter sido referenciada a escala original
(Ray-Barruel et al., 2014). Contudo, a identificação de sintomatologia associada ao
desenvolvimento e graus da flebite também é díspar entre os diferentes elementos de avaliação,
sendo o eritema o único que é comum a todas as escalas. Todos os autores supramencionados
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recorrem ao uso de escalas com scores progressivos, estando um conjunto de critérios pré definidos
para cada grau de flebite. No entanto, esses scores são diferentes entre as diversas escalas; por
exemplo, o diagnóstico de flebite na escala de Jackson (1998), começa com um score ≥ 2 enquanto
que na escala de Maddox et al.(1983); JINS (2006); Baxter (1988), o mesmo diagnóstico inicia-se
com um score ≥ 1.
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Tabela 2 – Principais escalas de avaliação da flebite (Ray-Barruel et al., 2014).
Escala
Visual Infusion
Phlebitis (VIP)
(Jackson,
1998)(Gallant &
Schultz, 2006)

Infusion Nurse
Society (INS,
2006)

Maddox (Maddox
et al., 1983)

Baxter (Baxter,
1988)

Definição da Escala /
Resultado primário
Escala com scores de 0-5. A flebite é
definida com score ≥ 2. Sintomas
avaliados: dor, rubor, calor, edema,
presença de pus, cordão venoso
palpável.
A flebite é o resultado da
inflamação da veia, com os
seguintes sintomas: dor, eritema,
edema, endurecimento do local de
punção, trajeto venoso palpável
edrenagem de pus. Escala com
score de 0 a 4, 0 = sem flebite; 1-4
com os diversos graus de flebite.
A flebite apresenta os seguintes
sintomas: eritema, edema,
enrijecimento, dor e cordão
venoso palpável. Grau de flebite
avaliado de 0 -5.
Define a severidade e incidência da
flebite, fatores contribuintes,
tempo de permanência,
complicações futuras. Sinais e
sintomas identificados: dor,
eritema, edema, endurecimento,
cordão venoso palpável. Grau de
flebite avaliado de 0 -5

Sensibilidade para
diagnosticar flebite
Nos estudos efetuados por
(Gallant & Schultz, 2006) em 851
CVP inseridos, 6.2% desenvolveram
flebite.
Em 182 doentes, 18,3%
apresentaram flebite grau 1. Fórmula
para o cálculo da incidência:

=

%𝐹𝑙𝑒𝑏 𝑖𝑡𝑒
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑒𝑏𝑖𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑉𝑃 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠

× 100

Estudos de
validação
Validade
demonstrada de
forma informal.
Registos de testes de
fiabilidade, mas
inconclusivos.
Os autores reportam
fiabilidade interobservadores
aceitável. Possui
validade testada de
forma convergente.

Numa amostra de 514 doentes:
22.6% apresentaram flebite grau 1,
17,3% apresentaram flebite grau 2.

Fiabilidade interobservadores
registada, mas sem
dados fornecidos.

Numa amostra de 90 doentes,
26% apresentaram flebite.

Fiabilidade interobservadores
registada, mas sem
dados fornecidos.
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2.4 Intervenções à Pessoa com Cateterização Venosa
Periférica
Na prática profissional de enfermagem são identificados dois tipos de intervenções: as
autónomas que são iniciadas e prescritas pelos próprios Enfermeiros, e as interdependentes que
são prescritas por outros profissionais de saúde. O Enfermeiro dispõe de um regulamento de
competências que refere o conjunto de conhecimentos, capacidades e habilidades que devem
mobilizar para a prestação dos cuidados, de forma a conseguir captar as reais necessidades da
pessoa, para atuar de forma global em todos os níveis da prevenção (Ordem dos Enfermeiros,
2015).
No domínio da competência dos Enfermeiros de cuidados gerais está englobada, tal como
refere o REPE publicado no documento da Ordem dos Enfermeiros (2015), a “responsabilidade
profissional, ética e legal, a prestação e gestão dos cuidados e o desenvolvimento profissional”.
Desta forma, é no domínio da prestação de cuidados que é mencionada a necessidade de promoção
de um ambiente seguro, com recurso a estratégias que garantam a qualidade dos cuidados prestados
e a gestão do risco, segurança na administração de terapêutica, implementação de protocolos de
prevenção e controlo de infeção.
A procura da excelência dos cuidados é responsabilidade e obrigação de todos os profissionais
de enfermagem. Desta forma, é esperado que sejam capazes de identificar focos no âmbito das
suas competências, juntamente com a prescrição de intervenções de enfermagem adequadas, com
rigor técnico e científico, com o objetivo de promoção de saúde do indivíduo requerente de
cuidados de enfermagem (Oliveira, 2014).
Citando os padrões de qualidade da profissão, a prestação de cuidados tem como objetivo
“prevenir a doença e promover os processos de readaptação, procurando-se satisfazer as NHF e a
maximizar a independência na realização das atividades de vida, promovendo-se a adaptação
funcional e a múltiplos fatores” (Ordem dos Enfermeiros, 2015).
Perante isto, o Enfermeiro é o profissional de saúde responsável pela introdução de CVP, e a
ele são imputadas funções que vão desde a inserção do CVP, à manutenção do acesso, assim como
à sua substituição e à sua remoção (Oliveira & Parreira, 2010). Cabe ainda ao Enfermeiro a
administração da terapêutica endovenosa, vigilância do doente durante a administração. Perante
alguma alteração que inviabilize a continuidade do tratamento, retirada acidental do acesso,
infiltração e / ou presença de sinais inflamatórios, o Enfermeiro é autónomo na tomada da decisão
de retirar o acesso (McGowan, 2014; Oliveira, 2014).
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A opinião de Oliveira e Parreira (2010) é de que é importante sensibilizar os Enfermeiros
para uma correta vigilância ao local de inserção do CVP, bem como para a sua otimização diária,
através da palpação da área circundante e da visualização do local de inserção do mesmo. Urbanetto
et al. (2011)concorda e reforça a ideia de que os profissionais de saúde devem ser capazes de
identificar os fatores que podem estar na origem do desenvolvimento de flebites, de forma a
prevenir não só o seu aparecimento, mas também como o agravamento do estado de saúde do
doente (Oliveira, 2014).
As recomendações da DGS, para a prevenção de infeções associadas aos CVP assentam
em seis pontos: seleção do tipo de CVP, local da punção, desinfeção da pele antes da punção,
manutenção e otimização do CVP, bem como conhecimento de estratégias na sua substituição e
ainda sobre profilaxia antibiótica (Ministério da Saúde, 2006).
Antes de qualquer procedimento e contato com o doente, segundo a norma da DGS (2010),
é recomendada uma correta higienização das mãos. Na referida norma disponibilizada por esta
organização governamental é referido que a lavagem das mãos é “uma das medidas mais simples e mais
efetivas na redução da infeção associada aos cuidados de saúde. É consensual que a transmissão de microrganismos
entre os profissionais e os doentes, e entre doentes através das mãos, é uma realidade incontornável. Na maioria dos
casos de transmissão cruzada de infeção, as mãos dos profissionais de saúde constituem a fonte ou o veículo para a
transmissão de microrganismos da pele do doente para as mucosas (…) ou para locais do corpo habitualmente
estéreis”.
A nível da monitorização do CVP, o cuidado de higienizar as mãos é fulcral e as guidelines
internacionais reforçam que se deve apenas trocar o CVP com base em critérios clínicos em vez
do critério da periodicidade até aqui em vigor, de quatro em quatro dias. Para além disso, sempre
que o local de punção apresente sinais de infeção, inflamação ou se o CVP se encontrar não
funcionante, o CVP deve ser removido, e deverá considerar-se sempre o repuncionamento de um
novo acesso (Mihala et al., 2018; Reis, 2016). Em doentes com acessos venosos difíceis, o CVP
poderá permanecer por longos períodos de tempo, senão apresentar quaisquer sinais inflamatórios
ou flebite, de forma a preservar aquela via (Reis, 2016).
A seleção do calibre do CVP adequado à solução a infundir, atendendo às características
físicas do utente é vital para a diminuição do risco de flebites. Guidelines internacionais (INS, 2006),
afirmam que a opção por um CVP de G maior, que se traduz num diâmetro menor de CVP,
minimiza o risco de flebites. O estudo efetuado por Cicolini, Bonghi, Di Labio, & Di Mascio
(2009) refere que a incidência é francamente menor em doentes cateterizados com CVP 22G em
comparação com 16G ou até mesmo 18G. O número de punções ou repunções, associado ao
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tempo que o cateter fica introduzido no doente, também são fatores relacionados com o risco de
flebite.
Uma adequada estabilização do CVP após a sua introdução é igualmente vital para a
redução da infeção. A fixação distal e proximal do cateter. Nesta matéria as indicações são claras.
É aconselhado a utilização de pensos com compressa estéril ou com revestimento semipermeável
ou transparente para a fixação do cateter, para uma melhor observação do local de inserção do
CVP. O’Grady et al. (2011) Reis (2016) referem que é também importante efetuar ensinos para a
saúde junto do doente para que reporte à equipa de enfermagem qualquer alteração no local do
acesso.
A opção pelo uso de prolongadores e torneiras, reduz o risco de flebite, partindo da
premissa que quanto menor for a manipulação do CVP junto ao local da punção, menor risco de
infeção haverá. Após a inserção do dispositivo é necessário conservar a técnica assética em todos
os momentos da manipulação do acesso, assim como em todo o material que irá ser conectado. É
de salientar que existem recomendações para a troca dos sistemas de perfusão de soroterapia e de
todas as conexões. De acordo com O’Grady et al. (2011) os sistemas devem idealmente ser
substituídos a cada noventa e seis horas, podendo ir até um máximo de cento e sessenta e oito
horas. No caso dos sistemas de administração de hemoderivados, ou de emulsões lipídicas, a
substituição é recomendada após vinte e quatro horas do início da perfusão (Ministério da Saúde,
2006).
Antes de qualquer punção deve ser realizada uma adequada desinfeção da pele. com recurso
a antissético de base alcoólica tais como, álcool a 70%, iodopovidona a 1% ou clorohexidina a 2%.
A desinfeção do local deve ser executada com movimentos circulares do centro para periferia, e é
importante que seja dado tempo para a solução secar. Deve-se evitar o uso de desinfetantes para
as mãos e solventes orgânicos, uma vez que o seu uso não diminuí o risco de infeção e pode
aumentar a inflamação local e provocar desconforto para o doente. A tricotomia do local de punção
está desaconselha; no entanto, se necessário, a remoção da pilosidade deverá ser efetuada com
recurso a uma tesoura ou máquina elétrica e nunca com lâmina, sob o risco de criar soluções de
continuidade na pele e ainda risco acrescido de colonização do local de punção (Comissão de
Controlo da Infeção Hospitalar, 2006; Miller and O’grady, 2013).
Especificamente em relação aos serviços de urgência, estes são os locais mais propícios para a
ocorrência de mais falhas na técnica assética, devido à sua dinâmica própria e fluxo de entradas.
Assim, a troca dos CVP neste serviço deve ser reconsiderada a sua troca de dois em dois dias (Reis,
2016; Ministério da Saúde, 2006).
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Outras recomendações referem que o uso de escalas de avaliação de flebites, com vigilância
frequente, trazem ganhos na prevenção da infeção (Gorski et al., 2016). É, portanto, necessário
capacitar os Enfermeiros de ferramentas para a prevenção e identificação de flebites.
Em termos do uso da Classificação Internacional para a Prática da Enfermagem (CIPE®)
(Ordem dos Enfermeiros, 2016), o cateterismo periférico posiciona-se como uma atitude
terapêutica, tendo a ela associada intervenções adequadas em SClínico de ambiente hospitalar. As
intervenções que constam são: “inserir cateter venoso periférico”, “trocar cateter venoso periférico”, “remover
cateter venoso periférico”, “vigiar sinais inflamatórios” e “executar tratamento ao local de inserção”
A importância dos registos de enfermagem está documentada, e efetivamente, está provada a
sua pertinência e utilidade nos cuidados prestados diante dos doentes (Oliveira, 2014). Existe uma
clara falta de documentação naquilo que são os registos de enfermagem, de forma a monitorizar,
vigiar e avaliar os CVP que são inseridos. Na opinião de Ahlqvist et al. (2006) uma documentação
adequada promove a melhoria dos cuidados de saúde prestados, permitindo ganhos em saúde.
Inúmeras recomendações internacionais reforçam a necessidade de usar standards de
documentação, recomendado ainda um uso criterioso de registo de parâmetros: calibre do CVP,
local anatómico da punção, número de tentativas, tipo de fixação utilizado, ensinos realizados,
aspeto e local da inserção e motivo da retirado do CV (INS, 2016).

2.5 Sistemas de Informação em Enfermagem
É necessário definir “sistema” antes de podermos discernir acerca da importância para os
cuidados de saúde e como eles estão representados hoje. Para Sousa (2006): “Sistema é um
conjunto de meios humanos e técnicos, dados e procedimentos, articulados entre si, com a
finalidade de fornecer informação útil para a gestão das atividades da organização”. No fundo, são
um conjunto de partes integrantes e interdependentes, que sob um todo, executam tarefas com
uma determinado objetivo e função (Coelho, 2014).
Os SI têm a sua génese no crescente aumento do volume de informação e de dados, devido à
evolução da sociedade e ao crescimento das mais diversas organizações. Na área da saúde destacase a sua importância por oferecer uma resposta excelente na recolha e disponibilização da
informação, e ainda por outro lado, por permitir que a mesma esteja acessível a todos os
profissionais, facilitando a comunicação entre a equipa multidisciplinar (Coelho, 2014).
Os SIS são uma ferramenta de recolha, processamento, análise e transmissão de informação
necessária para os diversos serviços de saúde se organizarem e operarem. Os SIS permitem um
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inter relacionamento entre os diversos atores do sistema que conduz a que todos os dados
recolhidos e introduzidos sejam determinantes para o processo de saúde do utente.
Os RSE, que são parte integrante de um SIS, foram desenvolvidos com o objetivo de registar
observações, informar, adquirir conhecimento, monitorizar a performance e sobretudo justificar as
intervenções a serem executadas ao doente (Shortliffe & Cimino, 2014). Os RSE são
constantemente melhorados e atualizados sob a premissa da procura da melhoria contínua dos
cuidados prestados e do bem-estar do doente. Inicialmente serviram apenas o propósito de registar
os cuidados ao enfermo; porém, com a evolução dos cuidados de saúde, há um encorajamento
cada vez maior para se utilizar estas ferramentas na prevenção e na promoção da saúde dos
indivíduos.
Nos RSE estão incluídas todas informações dos diferentes atores envolvidos no sistema,
profissionais de saúde, doentes e pessoal administrativo. A Organização Mundial da Saúde defende
que o investimento em RSE traz ganhos na deteção de problemas de saúde, nomeadamente de
INCS, facilita a comunicação e troca de dados entre instituições de saúde, é pre ponderante no
auxilio à tomada de decisão, na monitorização dos objetivos estabelecidos por cada instituição, na
promoção da qualidade dos cuidados prestados e na equidade de acesso ao sistema de saúde
(WHO, 2008; Shortliffe and Cimino, 2014).

2.5.1 Componentes Funcionais de um RSE
De facto, os RSE vieram melhorar os cuidados prestados à população e permitir grandes
avanços na forma do cuidar. Toda a informação gerada por um episódio clínico de um doente é
registada nos RSE, de modo a ser usado e acedido de legitimas e múltiplas formas. De acordo com
Shortliffe & Cimino (2014) um RSE dispõe de componentes funcionais que, articulados entre si,
formam aquilo que se designa como o “RSE ideal”.
A visualização integrada de toda a informação clínica que diz respeito ao doente é
transversal a todos os RSE. Contudo, existem algumas barreiras, pois ainda existe muita informação
em formato de papel. Grande parte da informação está armazenada em sistemas isolados, externos
ao hospital, como é o caso da realidade dos meios complementares de diagnóstico. Este isolamento
de informação agrava-se pois não existe interoperabilidade nem comunicação entre os diversos
RSE existentes, o que dificulta portanto esta permuta de informação (Shortliffe & Cimino, 2014).
Pretende-se que um RSE acomode uma visão integrada dos variados tipos de informação
seja ela texto, vídeo ou imagem. Para que haja uma comunicação eficaz entre os diversosSI, foram
criadas terminologias que harmonizam, traduzem e modelam a informação, como é o caso da
Health Level 7 (HL7). A HL7 é um conjunto de normais internacionais para a transferência dos
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dados clínicos e administrativos entre SIS, para que seja possível a comunicação e partilha da
informação inter-hospitalar.

2.5.2 Importância para os cuidados de Enfermagem
Leite, (2016) na sua tese, defende que “devemos encarar a informação documentada nos
Sistemas de Informação em Enfermagem (SIE) como um instrumento que ultrapassa as questões
da documentação legal da assistência ou até mesmo da “mera” promoção de continuidade dos
cuidados”. Os SIE são parte integrante dos RSE, no que diz respeito ao registo da prática clínica
dos Enfermeiros.
Todas estas componentes devem funcionar em harmonia para que não haja perdas de
informação e para que sejam uma mais valia, quer para o profissional de saúde, quer para o utente.
A implementação de um RSE tem potenciais benefícios, nomeadamente na eficiência
organizacional, nas melhorias da comunicação, como, por exemplo, na prescrição de medicação,
melhoria da qualidade dos cuidados prestados e, consequentemente, na melhoria dos resultados
obtidos (Dowding et al., 2017).
Os SIE têm atuado como parceiros dos Enfermeiros na prestação de cuidados através do
auxílio no processo de conceção dos cuidados e na documentação da informação recolhida durante
a prática. As equipas de enfermagem passam grande parte do seu tempo na prestação de cuidados
e daí, a pertinência dos SER, que vêem reduzir o tempo que o profissional despende ao registar o
âmbito da sua prática. Quanto menos tempo for despendido na elaboração de registos, mais tempo
disponível ficará para o Enfermeiro prestar cuidados de saúde de qualidade.
Os SIE trazem benefícios não só para os Enfermeiros, como também para o alvo dos seus
cuidados, os utentes; trazem pois mais confidencialidade aos dados recolhidos, um grande apoio à
análise e decisão clínica, um aumento dos ganhos em segurança e uma melhoria consequente na
prestação dos cuidados (Bailas, 2016).
O desenvolvimento de uma ferramenta que permita o registo, consulta da informação e auxílio
na tomada de decisão, traz ganhos em saúde, assim afirma Gladwin (2003). O mesmo autor
corrobora a tese de Noraziani et al. (2013), que defende que os RSE têm uma função significante
na melhoria dos cuidados de saúde prestados e contribuem para a segurança do doente. Um RSE
prima por ser uma ferramenta que sobretudo, poupa tempo no registo ao profissional de saúde,
permitindo que se foque nas reais necessidades do doente, aumentando assim a organização e o
fluxo de trabalho das equipas.
A revisão sistemática efetuada por Poissant et al. (2005) estudou o impacto que os SIE têm na
documentação da informação para os médicos e Enfermeiros. Entre os onze estudos que

31

32

resultaram da seleção efetuada, seis deles revelaram uma redução no tempo de documentação dos
cuidados ao usarem um SIE. Nesta medida, a adoção global de um sistema comum aumenta a
qualidade, segurança e eficiência dos cuidados a prestar, se o SIE for corretamente implementado.
Os SIE são uma mais valia, especialmente no campo da prevenção, onde os sistemas de
apoio à decisão clínica prestam um valioso auxílio. Através das bases de dados criadas o profissional
de saúde pode rapidamente aceder à lista de doentes que correspondem a determinados critérios
para serem selecionados para um rastreio (Shortliffe & Cimino, 2014). Em contexto clínico, o
profissional de saúde pode receber alertas para adequar as suas prescrições ao doente em causa,
minimizando o dano e otimizando os ganhos em saúde (Shortliffe & Cimino, 2014).
Afirma-se assim, a certeza de que são necessários SIE estruturalmente sólidos possíveis de
garantir processos eficientes de recolha, processamento, organização e gestão dos dados
resultantes, e ainda a rentabilização da investigação clínica associada que auxiliem os processos de
decisão (Leite, 2016).
Podemos afirmar que os SIS ocupam um lugar de destaque nas políticas de saúde dos governos
e fazem parte da espinha dorsal das estratégias e plano de governação em saúde (Leite, 2016). Ainda
o papel que estes ocupam na reforma dos sistemas de saúde é fundamental, como descreve o
Ministério da Saúde (2018); os objetivos passam por uma melhoria na acessibilidade, eficiência,
qualidade e continuidade nos cuidados prestados.
No contexto nacional, a entidade que gere os SI e garante a interoperabilidade de todas as
infraestruturas do Serviço Nacional de Saúde (SNS), pertence aos Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS). É sua propriedade o software usado na maioria dos hospitais do serviço
público para apoio à prática clínica, o SClínico Hospitalar.
Segundo a SPMS (2019), trata-se de um “sistema de informação evolutivo, que nasce da vasta
experiência de duas aplicações anteriormente usadas, o SAM (Sistema de Apoio ao Médico) e o
SAPE (Sistema de Apoio à Prática de Enfermagem)”. Tem a vantagem de ser uma aplicação única,
global, focada e centrada no doente e comum a todos os cuidados de saúde prestados.
Este software está orientado para cumprir o requisito da normalização da informação através da
uniformização dos diversos registos clínicos produzidos, permitindo assim um acesso facilitado aos
dados clínicos do doente. Esta prática permite ganhos em saúde, na medida em que possibilita a
prática dos profissionais de saúde mais sustentada, tornando os cuidados de saúde mais
humanizados, com mais apoio e assistência para o doente (SPMS, 2019).
Por fim, é de referir que a tese de Bailas (2016) explana de forma clara quais os objetivos do
SClínico que, como função de SIE, traz vantagens à prática de enfermagem ao afirmar que “na área
da enfermagem, os sistemas de informação são centrais no sentido de facilitar a documentação,
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diminuindo o tempo gasto em tarefas burocráticas e permitindo maior credibilidade na informação
bem como uma maior legibilidade na informação e uniformização de registos”.
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3. Métodos
O objetivo da investigação em ciência é estabelecer relações, princípios e leis que nos ajudem
a compreender os fenómenos do mundo e do universo de uma forma sistemática. A escolha do
tipo de estudo é fulcral em todas as áreas de investigação. É o ponto de partida para assegurar a
qualidade, execução e interpretação correta dos dados recolhidos (Thiese, 2014). A fase
metodológica define-se pela identificação dos meios a utilizar para a realização da investigação,
sendo que a natureza do desenho de estudo varia com o tipo do objetivo em estudo (Fortin, 2009).
Com o presente capítulo pretende-se descrever as fases do trabalho inerentes à implementação
de uma ferramenta fiável para a monitorização e prevenção da flebite, assim como propor
intervenções a concretizar mediante a avaliação efetuada e apresentar os princípios a ter em conta
na informatização de tal informação. Como tal, pretendemos descrever a metodologia de um
estudo de investigação que nos permita afirmar se a escala VIP possuí ou não fiabilidade para ser
utilizada em contexto clínico por um ou mais utilizadores.
Assim, início por descrever a abordagem metodológica escolhida, seguida da definição dos
objetivos gerais e específicos para este trabalho; posteriormente, e no que toca à escala em estudo
é apresentada uma descrição do seu funcionamento e são referidos os passos para a execução do
processo de tradução e de adaptação cultural. A amostra e a população alvo é também estabelecida,
assim como os procedimentos éticos e de análise dos dados recolhidos. É referido o padrão de
cuidados de enfermagem utilizado, assim como foram estabelecidos os diagnósticos e intervenções
correspondentes. Por último, é feita uma referência ao SI utilizado e â forma como foi modelada a
escala para ser implementada a nível informático.
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3.1 Tipo de Estudo
Este estudo enquadra-se numa metodologia de investigação de natureza quantitativa, pois é
possível colocar em evidência as diversas relações entre as variáveis em estudo e antever resultados
possíveis de serem utilizados na prática. Posiciona-se como um desenho de estudo descritivo, uma
vez que tem como finalidade a descrição dos fenómenos em estudo numa dada população (Fortin,
2009). É também um estudo que visa determinar a fiabilidade e a concordância inter observador
de um instrumento de avaliação.
O conceito de fiabilidade, de acordo com Kerlinger & Lee (1999), é definido pela “ausência
de erros de medição num instrumento de avaliação”. Quando se fala em fiabilidade, associam-se
imediata e necessariamente conceitos como: estabilidade, uma vez que os dados recolhidos irão ser
sempre “os mesmos”; segurança, a informação que é recolhida não irá ser comprometida; e
previsibilidade, que é no fundo, aquilo que a fiabilidade confere a um instrumento. Este é, então,
o parâmetro mais importante quando se quer determinar a qualidade de um instrumento de
avaliação.
De acordo com Maroco & Garcia-Marques (2006), existem três tipos de fiabilidade:
“fiabilidade de estabilidade”, que avalia a consistência de um instrumento ao longo do tempo;
“fiabilidade de equivalência”, que se debruça sobre a avaliação da consistência e se relaciona com
as diferentes formas que um teste avalia um mesmo constructo latente; e por fim “fiabilidade de
consistência interna”, que se foca na avaliação da consistência de um determinado conjunto de
itens, quando aplicado a uma determinada dimensão. Isto significa que, se avaliarmos diferentes
objetos inúmeras vezes com o mesmo instrumento de avaliação, e obtivermos sempre os mesmos
resultados, podemos dizer que estamos perante um instrumento fiável.
Matematicamente falando, fiabilidade encontra-se definida pela Equação 1 presente na tese
de Santiago (2016):

𝐹𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑟𝑟𝑜)
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑗𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 (𝑠𝑒𝑚 𝑒𝑟𝑟𝑜) + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 𝑒𝑟𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖çã𝑜

Equação 1 – Expressão matemática de fiabilidade

De acordo com a expressão matemática representada, os resultados obtidos através dos
testes de fiabilidade serão elevados se os erros de medição forem diminutos, o que faz com que os
sujeitos consigam ser distinguidos entre si. Por outro lado, se os erros de medição forem elevados
face à diferença entre os sujeitos, o score da fiabilidade irá ser baixo. Este resultado justifica -se uma
vez que as diferenças entre sujeitos seriam apenas porque ocorreu erro, e não porque houve
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diferenças entre os seus valores (Santiago, 2016).A fiabilidade não é sinónimo de validade de um
instrumento; no entanto um instrumento para ser válido necessita de ser fiável (Kerlinger & Lee,
1999).
Para além da avaliação da fiabilidade, quando se desenvolve uma escala de medição há outra
medida que se impõe paralelamente, que é a da concordância. Os valores obtidos da avaliação da
fiabilidade e da concordância indicam a quantidade de erro.

3.2 Estudo da Fiabilidade da Visual Infusion Phlebitis
No contexto nacional existe uma lacuna no que diz respeito a registos de enfermagem
executados de forma sistemática e padronizada na utilização de CVP, bem como no que toca à
introdução dessa informação com recurso a um instrumento de avaliação que monitorize o local
de inserção do CVP e que sobretudo se demonstre fiável e moldável. Assim, a escala VIP posicionase como a ferramenta ideal para dar corpo a essa intenção. Desta forma, para dotar os Enfermeiros
portugueses de uma ferramenta capaz e adequada à sua realidade de trabalho, decorreu um processo
de tradução e de adaptação cultural da escala à realidade portuguesa, onde os testes de fiabilidade
foram executados de acordo com os dados recolhidos de uma amostra representativa. Todos os
procedimentos éticos foram respeitados.

3.2.1 Escala Visual Infusion Phlebitis
A escala VIP 1 é o instrumento de avaliação mais utlizado para avaliar o grau de flebite
pelos profissionais de saúde em diversos países, como os Estados Unidos da América e Inglaterra
(Ray-Barruel et al., 2014). Esta escala retrata em pleno a definição de flebite já anteriormente
descrita. O desenvolvimento da VIP está paralelamente ligado à criação de uma ferramenta
proposta em 1983 por uma equipa de farmacêuticos norte americanos, liderada por Maddox
(Maddox et al., 1983). Esta escala avalia a presença da flebite através da observação de seis sintomas:
dor, edema, eritema, endurecimento, cordão venoso palpável e trombose venosa. Cada sintoma era
avaliado de zero a cinco, sendo que o score um já era indicativo de flebite. Apesar desta escala não
possuir qualquer estudo de validade e de fiabilidade, foi adotada por vários hospitais norte
americanos.
Durante a décadas de oitenta e noventa surgiram outras versões desta ferramenta proposta
por Maddox, mas novamente sem qualquer avaliação psicométrica da sua eficácia. Só em 1998, no
Reino Unido, o Enfermeiro Andrew Jackson publicou um estudo (Jackson, 1998) onde mostrou
1

Anexo A – Versão Original da Escala VIP
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uma versão melhorada da escala de Maddox, onde definiam pela primeira vez “graus” para cada
estadio de evolução da flebite: um- sem sinais de flebite até seis – sinais avançados de tromboflebite;
Estava, assim, criada a primeira versão da VIP. Em 2006, Gallant & Schultz (2006), fizeram um
processo de revisão e de melhoramento da escala VIP para a realidade clínica da época. O seu
estudo de validação e fiabilidade envolveu a análise de 851 CVP numa amostra total de 513 doentes
internados num serviço de cardiologia.
A classificação seis da escala original que produzia um score que variava de zero a seis foi
alterada para um score que varia agora entre zero e cinco. O Enfermeiro ao atribuir uma pontuação
de zero observa que o local da cateterização venosa se aparenta saudável, não havendo qualquer
sinal de flebite. Ao atribuir uma pontuação de um, depara-se com a presença de dor ligeira ou de
rubor, junto ao local da cateterização venosa, o que traduzem nos primeiros sinais potenciais de
flebite; A intervenção sugerida é a de observar o local de cateterização venosa. Com a pontuação
de dois, são evidentes os seguintes sinais e sintomas: dor junto ao local da cateterização venosa,
eritema edema, o que indica estarmos perante o estadio inicial de flebite, pelo que é necessário
remover o CVP e repuncionar nova veia. Com uma pontuação de três, todos os seguintes sinais e
sintomas são evidentes: dor ao longo do trajeto do cateter, eritema, endurecimento adjacente ao
local, o que indica um estadio médio de flebite. As intervenções sugeridas pelos autores, para este
score, são as mesmas do estadio anterior, sendo ainda de considerar tratamento prescrito pela equipa
médica.
Com uma pontuação de 4, todos os seguintes sinais e sintomas são evidentes e extensos: dor
ao longo do trajeto do CVP, eritema e, endurecimento adjacente ao local e do trajeto venoso
palpável, o que define o estadio avançado ou início de tromboflebite. As intervenções
recomendadas são as mesmas do estadio 3anterior. A pontuação de 5 representa o último estadio
possível, e o que indica que estarmos perante um estadio avançado de tromboflebite. Para além de
serem evidentes os sinais e sintomas do estadio 4, é também clara a presença de febre. As
intervenções recomendadas são as mesmas dos estadios anteriores, juntamente com o início da
terapia antibiótica, com a colaboração da equipa médica (Gallant & Schultz, 2006).
Os estudos de fiabilidade efetuados por Gallant & Schultz (2006), a esta escala revelam que
a correlação inter-observadores obtida durante os testes de fiabilidade foi de

≥ 0,85.

Porém, não

existe qualquer referência aos testes intra-observadores. Os estudos de validade efetuados numa
unidade de cardiologia referem que a nova escala VIP tem validade para a sua aplicação. Gallant &
Schultz (2006) concluíram então que a escala é uma ferramenta fiável e válida para a avaliação,
monitorização e auxilio à prática clínica, especialmente para sugerir o momento da remoção do
CVP (Gallant & Schultz, 2006; Ray-Barruel et al., 2014).
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3.2.2 Processo de tradução e adaptação cultural
A metodologia Isis -Outcomes Translation and Linguistic Validation Process (ISIS) é um processo
de tradução linguística que de forma estruturada permite aos investigadores a tradução de
documentação de língua estrangeira para a sua língua mãe de forma faseada, concisa e clara,
garantindo a integridade do documento que é produzido
Assim, e no que está preconizado pela ISIS, numa fase inicial o documento foi traduzido
pelo menos por dois especialistas bilingues em Português Europeu e Inglês. As possíveis
discrepâncias e erros ocorridos durante o processo de tradução foram detetados e corrigidos pelos
responsáveis pela investigação (HOG, 2013). Os dois tradutores devem ser escolhidos com base
na sua formação, e de acordo com os seguintes critérios: Tradutor um - deve ter noção dos
conceitos a serem traduzidos, o seu foco é a aproximação dos termos clínicos à realidade da língua
mãe, de forma que a tradução seja o mais fiável possível; Tradutor dois - não deverá ter qualquer
formação na área de estudo, nem informado dos conceitos a serem traduzidos, deve usar uma
linguagem mais comum, sem ser influenciado pela área académica do estudo. Deve refletir
ambiguidades existentes na tradução.
No final deste processo é elaborado um relatório com a tradução feita sublinhando as
dúvidas e incertezas na mesma. O documento final é uma junção dos dois trabalhos efetuados
pelos tradutores, sendo o investigador principal responsável por de compilar as traduções realizadas
e os apontamentos que dão conta do modo como o consenso foi gerado entre os dois avaliadores.
O documento final supracitado é traduzido de volta para a sua língua original. Este
processo denomina-se retroversão e tem como objetivo confirmar que a versão traduzida
representa na totalidade,e o significado que o documento original quer produzir (HOG, 2013). A
retroversão é, assim, um dos métodos que permite garantir a fiabilidade da tradução. Concluído o
processo de tradução para a língua mãe do documento original, a versão produzida foi enviada para
o autor original da escala, obtendo a devida aprovação.

3.2.3 População alvo e amostra em estudo
De acordo com estudos semelhantes a amostra mínima, por eles considerada, seria a de
vinte indivíduos, para que fosse possível comprovar a fiabilidade inter observador de um
instrumento de avaliação. Foram também tidos em conta os critérios de inclusão e exclusão
estabelecidos, descritos na Tabela 3 (Aveiro, Santiago, Ferreira, & Simões, 2015; Braga, 2016;
Simões et al., 2011).
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Como tal, a escala foi aplicada a uma amostra de vinte e três doentes, numa população alvo
de duzentos e cinco indivíduos, internados no serviço de Especialidades Cirúrgicas do CHBV, de
abril a maio de 2018.
A recolha de dados foi concretizada por dois Enfermeiros com pelo menos dez anos de
experiência na área em questão, tendo sido selecionados da equipa de enfermagem do serviço
referido (Braga, 2016). A escala foi aplicada em dois momentos consecutivos pelos dois
enfermeiros, de forma independente a um mesmo sujeito e com um intervalo mínimo de vinte e
quatro horas e um máximo de quarenta e oito horas.,
Paralelamente aos estudos de fiabilidade, foi aplicado um questionário para recolha de
dados que permitissem a caracterização dos participantes no estudo. Esta recolha foi realizada pelo
mesmo profissional de enfermagem que aplicou a escala. A estrutura do questionário incluía
questões para recolha do historial clínico do doente assim como os dados que caracteri zava a
cateterização venosa periférica.
Tabela 3 – Critérios de Inclusão e Exclusão
Critérios de inclusão
Doentes internadas no Serviço de Especialidades Cirúrgicas do Centro Hospitalar Baixo Vouga, E.P.E;
Doentes com idade igual ou superior a 18 anos;
Doentes que tenham CVP obturado;
Doentes que tenham CVP e que estejam a cumprir terapia endovenosa.
Critérios de Exclusão
Doentes que estejam internadas, mas que o CVP já tenha sido removido;
Doentes com permanência do CVP inferior a 24 horas.

3.2.4 Procedimentos Éticos
Na opinião de Fortin (2009) e Nunes (2013), em qualquer investigação com base em
fenómenos biopsicossociais, o investigador pode provocar danos ou prejuízos na vida das
pessoas com que se estabelece uma relação de proximidade para recolha dos dados.
Para além disso as questões éticas impõem-se em todas a etapas do processo de
investigação, com vista a respeitar a qualidade ética do trabalho e o respeito por ela estabelecidos,
o que inclui a escolha da metodologia correta para o estudo a ser efetuado, a validade dos dados
recolhidos e a correta análise da informação (Nunes, 2013).
Neste estudo foram considerados os seguintes princípios éticos, descritos por Fortin (2009)
e Nunes (2013), que têm por base o respeito pela dignidade humana:

39

40

•

Direito a não receber qualquer tipo de dano, isto é, face a uma possível recusa inicial ou
durante a implementação do estudo não será imputada qualquer tipo de dano;

•

Direito ao conhecimento completo da natureza do estudo, fins, duração da investigação,
e métodos utilizados na investigação;

•

Respeito pelo consentimento livre e esclarecido, pois toda a pessoa tem o direito de
decidir com o devido conhecimento de causa, de participar ou não num estudo de
investigação. Mmesmo após ter recebido toda a informação, o participante pode
deliberadamente desistir da participação no estudo, sem que lhe seja imputada qualquer
penalização (Fortin, 2009). Com base neste princípio, a decisão de todos os participantes
em integrar o estudo foi voluntária, logo após de lhe terem sido dados a conhecer os
objetivos do estudo e as condições de participação;

•

Respeito pela vida privada e pela confidencialidade dos dados: o participante tem o
direito de manter o anonimato durante todo o processo de investigação e tem de ter a
garantia e a segurança de que os dados recolhidos são confidenciais, estando
salvaguardada que não será identificado.

Para aplicação do estudo de fiabilidade foi requerida autorização à Comissão de Ética 2 do
Centro Hospitalar do Baixo Vouga autorização para a aplicação do estudo no Serviço de
Especialidades Cirúrgicas. O requerimento foi deferido com a referência: 084608, conforme o
comprovativo em Anexo.
Antes de iniciar a aplicação do instrumento todos os participantes assinaram um
consentimento livre e informado, tendo sido disponibilizado tempo para a tomada de decisão.
Foi esclarecido e reforçado que a recusa de participação não lhes traria qualquer tipo de prejuízo,
e ainda que todos os dados recolhidos seriam guardados locais seguros e em computadores
protegidos por password.

3.2.5 Procedimentos de Análise de Dados
Para fazer face aos objetivos estipulados para esta investigação, a análise de dados foi
efetuada com o recurso ao software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) na sua
vigésima quinta versão para o sistema operativo Windows 10, onde os dados recolhidos foram
categorizados e ordenados na base de dados, prontos a serem tratados estatisticamente. (IBM
Corp, 2017).
2
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Para a análise sociodemográfica da amostra participante no estudo recorreu-se a métodos
de estatística descritiva, cálculo de frequências, percentagens, médias e desvio padrã o. Para
efetuar a análise da fiabilidade e consistência interna da escala VIP aplicada à população em
estudo foram utilizados testes estatísticos específicos e adequados. Os testes estatísticos que
avaliam a fiabilidade e a concordância inter observador de uma escala, de acordo com Santiago
(2016), são: o Kappa de Cohen, o Coeficiente de Correlação de Spearman e C ooeficiente de
Correlação de Kendall.
Utilizou-se o Kappa de Cohen, que é considerado o gold standard para a avaliação da
fiabilidade inter observador. O Kappa de Cohen (Cohen, 1960) foi proposto em 1960 por Jacob
Cohen e veio colmatar uma falha que a Percentagem de Concordância contém, a não
consideração do impacto que o acaso tem em todas as observações efetuadas (McHugh, 2012).
No artigo original onde esta medida foi apresentada (Cohen, 1960), o autor refere ainda as
vantagens da utilização deste Kappa: os itens avaliados são independentes, as categorias da escala
são independentes, mutuamente exclusivas e exaustivas, e ainda que os avaliadores atuam de
forma independente.
O coeficiente Kappa de Cohen é definido pelo quociente da Proporção de Concordância
dos dois avaliadores, (𝑃𝑎 ), após ser retirada a proporção esperada pelo acaso, (𝑃𝑒 ), isto é, as
unidades classificadas da mesma forma pelos avaliadores por mera coincidência. O Kappa de
Cohen exprime-se matematicamente de acordo com a Equação 2.

𝐾𝑎𝑝𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝐶𝑜ℎ𝑒𝑛 =

𝑃𝑎 −𝑃𝑒
1−𝑃𝑒

.

Equação 2 – Expressão matemática que representa o cálculo do Kappa de Cohen

Santiago (2016) refere, ainda, que o Kappa de Cohen só pode ser aplicado para dados
nominais e ordinais e quando estamos na presença de apenas dois avaliadores ou de dois
momentos. Os resultados assumem os valores entre -1 e 1, onde 1 significa a concordância
perfeita e -1 uma discordância perfeita. Os valores positivos indicam que a concordância
observada é maior que que a concordância esperada devido ao acaso, enquanto que o inverso
representa a situação contrária. Na tese de Santiago (2016), baseada na interpretação de Landis
& Koch (1977) é ainda sugerida uma tabela com as diversas interpretações da estatística de
Cohen.
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Tabela 4 – Interpretação do teste estatístico Kappa de Cohen

Resultado do Kappa de

Interpretação do Kappa de

Cohen

Cohen

<0

Pobre

0.00-0.20

Fraco

0.21-0.40

Considerável

0.41- 060

Moderado

0.61 – 0.80

Substancial

0.81 – 1.00

Quase Perfeito

O Rho de Spearman e o Tau de Kendall são medidas de associação entre duas variáveis,
que para a sua aplicação as variáveis têm de estar numa escala com valores ordinais e na presença
de dois avaliadores que vão aplicar o instrumento de avaliação.
Especificamente, e de acordo com Santiago (2016) o Tau de Kendall ”fornece uma
medida do grau de associação ou de correlação entre os dois conjuntos de classificações”, com
intuito de quantificar o grau de concordância entre as classificações dos dois avaliadores. Sendo
que o método de Tau de Kendall é usado para análise de pequenas amostras de dados, e reforça
os dados que o Coeficiente de Spearman fornece. Os resultados do tau de Kendall variam entre
-1 e 1, sendo que -1 representa nulo grau de concordância entre duas medidas, e 1 concordância
total (Santiago, 2016). Quanto à interpretação dos valores do cálculo do Rho de Spearman, a
Tabela 5 elucida-nos nesse sentido (Mukaka, 2012)
Tabela 5 – Interpretação do teste estatístico Rho de Spearman
Score do Rho de Spearman

Interpretação

0.00 - 0.19

Muito Fraco

0.20 - 0.39

Fraco

0.40 - 0.59

Moderado

0.60 - 0.79

Forte

0.80 – 1.0

Muito Forte

3. Métodos

3.3 Padrão de Diagnósticos e Intervenções de
Enfermagem
A planificação de cuidados serve-se de modelos conceptuais para a representação da
realidade partindo do pensamento abstrato para o concreto, ou seja, do pensamento para a ação
do profissional de saúde. A utilização de um modelo conceptual tem como vantagem organizar os
cuidados de forma coerente, personalizar e humanizar os cuidados, utilização de uma linguagem
comum, contribuir para a prática autónoma da enfermagem e o contributo enquanto membro da
equipa multidisciplinar (Phaneuf, 2001).
A prática profissional de enfermagem centra-se primordialmente na relação interpessoal
que é estabelecida entre o Enfermeiro e o utente, família ou comunidade. Nesta relação quer o
Enfermeiro, quer o alvo dos seus cuidados partilham crenças e valores, fruto das condições em que
vivem e que se desenvolveram. O Enfermeiro afirma-se perante os demais profissionais, pela
experiência, formação e sensibilidade que lhe permite respeitar a diferença multicultura,
procurando, sempre, a abstenção de juízos de valor (OE, 2001).
Os cuidados de enfermagem têm como finalidade a promoção da saúde de todos os
indivíduos em todas as fases do seu ciclo vital: prevenir a doença e promover os processos de
readaptação, e a máxima independência na realização das atividades da vida e, satisfação das NHF
do utente.
O modelo seguido nesta investigação foi o das Necessidades Humanas Fundamentais
(NHF) proposto por Virgínia Henderson, amplamente seguido na Europa e na ESSUA, onde as
NHF seriam: respiração e circulação; autocuidado: beber e comer; eliminação; autocuidado:
atividade física; autocuidado: comportamento sono – repouso; autocuidado: vestuário;
autocuidado: higiene/proteger os tegumentos; consciência, emoção e precaução; comunicação,
sensação e interação social; crença; interação de papéis/bem--estar; autocuidado: atividade
recreativa; aprendizagem (C. M. A. R. Simões & Simões, 2007). Phaneuf (2001) define o modelo
das NHF” como uma organização conceptual dos cuidados, baseado no conhecimento e na
satisfação das necessidades da pessoa em referência o desenvolvimento ótimo da sua
independência.” Este modelo tem uma abordagem holística, que reconhece o ser humano como
um todo tendo em conta as dimensões: físicas, cognitivas, afetiva, social e espiritual e ainda os laços
com o ambiente que o rodeia.
O núcleo duro deste sistema é composto por três eixos principais: os cuidados de
enfermagem autónomos, a colaboração estreita com a equipa médica, e a relação de

43

44

interdependência com a restante equipa multidisciplinar. Ao nível do exercício profissional de
enfermagem distinguem-se dois tipos de intervenções de enfermagem: interdependentes, iniciadas
por outros técnicos da equipa; e as intervenções autónomas, iniciadas pela prescrição do
Enfermeiro, que assume diretamente a responsabilidade pela prescrição e pela implementação
técnica da intervenção (OE, 2001).
Atualmente os Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem são elaborados com o recurso
à Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®). A CIPE® retrata o esforço
da comunidade internacional de criar uma linguagem padronizada e sistematizada que seja utilizada
por todos os Enfermeiros de todos os países, para assim se assegurar a manutenção e o
desenvolvimento técnico científico da profissão e colaborar a nível da investigação clínica e prática
(Ordem dos Enfermeiros, 2016).´
Na génese da CIPE® impera a necessidade da criação de uma ferramenta que permitisse a
articulação clara da prática de enfermagem para o reconhecimento do vasto e diversificado domínio
da enfermagem. A criação de uma terminologia moderna que permita a manutenção e
desenvolvimento dos padrões de qualidade imperam até aos dias de hoje (Ordem dos Enfermeiros,
2016)
A CIPE® está suportada nos seguintes princípios, conforme descritos em OE (2016):
suficientemente vasta para servir os múltiplos propósitos de cada país; simples para ser uma
ferramenta utilizada no dia-a-dia pelos Enfermeiros com significado e um meio útil para estruturar
a prática; não estão dependente de um modelo de Enfermagem em particular mas consistente com
os quadros de referência atuais; tem por base um núcleo central ao qual se podem fazer acrescentos
através de um processo continuado de desenvolvimento; é sensível â v ariabilidade cultural; é
universal, refletindo os valores comuns à Enfermagem (Ordem dos Enfermeiros, 2016).
A criação de diagnósticos, intervenções e resultados em enfermagem usando a terminologia
CIPE® pressupõe o modelo de sete eixos que são descritos da seguinte forma em: “Foco – área
de atenção que é relevante para a Enfermagem; Juízo – opinião clínica ou determinação relevante
ao foco da prática de Enfermagem; Cliente – sujeito a quem o diagnóstico se refere e é o
beneficiário da intervenção; Ação – processo intencional aplicado a um cliente; Recursos – forma
ou método de concretizar uma intervenção; Localização – orientação anatómica ou espacial de um
diagnóstico ou intervenção; Tempo – intervalo ou duração de uma ocorrência (Ordem dos
Enfermeiros, 2016).
Para a criação de diagnósticos e resultados em Enfermagem é recomendado a utilização de
um termo do Eixo do Foco e Juízo, podendo ser incluso termos adicionais de outros eixos. Na

3. Métodos

construção de intervenções de Enfermagem é necessário a utilização de um termo do eixo da Ação
e pelo um termo alvo de qualquer eixo exceto do eixo do Juízo (Ordem dos Enfermeiros, 2016).
A mais recente versão da CIPE® refere ainda que para a criação de diagnósticos e
intervenções de enfermagem adequadas a cada cliente, é necessário realizar a uma avaliação prévia.
Após essa avaliação, dá-se início à atividade diagnóstica compondo o diagnóstico de enfermagem
e a determinação do grau de dependência, se aplicável. A versão CIPE® utilizada foi a de 2015,
(Ordem dos Enfermeiros, 2016), e com base nos scores possíveis da escala VIP PT-PT foram
elaborados diagnósticos e intervenções que complementam a utilização deste instrumento de
avaliação da flebite.
A nível do SIS, a utilização de uma terminologia padronizada e universal, como a CIPE®,
é o núcleo duro de qualquer RSE, fornecendo um método consistente e sistemático que definem
conceitos e que traduzem conhecimento da prática clínica dos Enfermeiros. Ali & Sieloff (2017)
dá conta do papel que este tipo de linguagem traz, desde o processo de recolha à informatização
dos dados. Sob o ponto de vista dos cuidados prestados ao utente, traz vantagens na segurança, no
processo de individualização dos cuidados, através de diagnósticos e intervenções adequados às
reais necessidades do doente.

3.4 Proposta de implementação informática da Escala
VIP
Os sistemas de informação em saúde são complexos, com múltiplas interações e difíceis de
serem analisados. Para transcrever a escala VIP PT-PT para uma linguagem de programação para
posterior integração no sistema eletrónico SClínico foi utilizado a linguagem de modelagem Unified
Modeling Languague (UML) na versão 2.0, com recurso ao Microsoft Visio Profissional 2016 (UML,
2005).
A UML é uma linguagem de programação expressiva que descreve todos os cenários e
pontos de vista necessários para o desenvolvimento de um sistema. UML fornece um conjunto de
ferramentas úteis na documentação e analise dos sistemas e na recolha dos seus pré -requisitos para
o seu funcionamento. É usado para visualizar, especificar, construir e documentar todos os
elementos de um sistema de software. É uma ferramenta aclamada pela comunidade científica para
facilitar a comunicação entre desenvolvedores e utilizadores de último nível pois permite que o
sistema seja analisado de forma detalhada. Tem a vantagem de ser rapidamente mapeado à posteriori
para uma linguagem de programação, tal como: java ou C++.
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O sistema pode sempre ser testado em qualquer fase da sua realização e pode também ser
utilizado para documentar todo o processo de desenvolvimento, etapas e tarefas. Estes registos
ajudam no controlo, medição e na manutenção do sistema após o seu desenvolvimento. A
vantagem do UML é que não é só utilizado por desenvolvedores e programadores, mas também
por leigos, investigadores interessados no projeto (Choi, Jansen, & Coenen, n.d.).
A UML na versão 2.0, de acordo com Vasilakis et al. (2008), oferece treze formas de
diagramas que podem alocados em quatro categorias principais: Diagramas de estrutura para uma
representação dos componentes do sistema a serem modelados, tais como diagramas de classes, de
estrutura composta, implementação e de objetos; Diagramas de comportamento, que simulam
aquilo que irá acontecer assim que o sistema modelado estiver ativo com os diagramas de use case
implementados; por fim, Diagramas de interação, que se trata de uma sub-representação de
diagramas de comportamento, que permitem um controlo do fluxo de dados dos elementos do
sistemas que estão ser modelados.
Os quatro diagramas mais utilizados na literatura são diagramas de use case, diagramas de
atividade, diagramas de estado e de classe. Sendo que nesta investigação apenas irão ser
representados diagramas de use case e diagramas de atividade (Vasilakis et al., 2008) que irão
descrever interação do utilizador com o sistema informático.
O diagrama de casos de utilizador tem como objetivos focar-se no aspeto dinâmico do
sistema, identificar influências internas e externas e proporcionar uma visualização de “fora” do
sistema, ou seja, mostrar as interações entre os diversos atores. No processo de elaboração e
implementação de um novo software ou elementos, a utilização de diagramas de caso de utilizador
tem como principal função recolher os principais requisitos funcionais de um sistema. Cada
utilizador / ator fornece os diversos cenários que especifica como irá decorrer a interação com o
sistema. Este tipo de diagramas não fornece só uma clarificação em termos de atores e sequências
dos eventos, mas também para indicar qual a sequencia lógica do progresso dos atores durante a
sua ação no sistema. Os atores são representados por uma figura humana e os Casos de Utilizador
por estruturas ovais. As associações entre utilizadores e use case são demonstradas pelo uso de setas.
Existe também o uso da função “incluir” e “expandir” quando se quer ilustrar uma condição.
Os diagramas de atividade retratam a sequência do funcionamento do sistema, de uma
atividade para outra, de forma a captar a atividade dinâmica e comportamental. O objetivo dos
diagramas de atividade é representar o fluxo de ações partindo do particular para o geral, dando
uma noção de hierarquia e de paralelismo com a realidade daquilo que é o sistema. O uso deste
tipo de diagramas tem como principal função de detalhar e aprofundar o nível de especificidade de
cada função (Kimmel, 2008)
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Graficamente, os diagramas de atividade são representados por retângulos de cantos
arredondados e as transições entre si por uma seta. A seta tem ainda a função de controlar a
transição, que precisa de ser verdadeira para dar início à sequência. Os losangos que se encontram
representados referem-se às múltiplas decisões que podem ser tomadas, mediante as condições
apresentadas nos retângulos acima das setas. O início é definido por um círculo simples, e o fim
por dois círculos, sendo um mais interior que o outro.
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4. Resultados
No decorrer deste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo deste
processo de investigação. É assim apresentada a Escala VIP traduzida para o Português Europeu,
feita uma descrição da caracterização sociodemográfica dos participantes, em seguida , são
enunciados os testes de fiabilidade realizados à escala VIP PT-PT e é apresentada uma proposta de
parametrização diagnóstica e intervencional da escala ao nível da linguagem CIPE®. Por último,
são demonstrados os diagramas UML que sugerem a implementação da escala no SIS, em concreto
o SClínico Hospitalar.

4.1 Escala VIP traduzida para Português Europeu
A Escala VIP é da autoria do Enfermeiro Andrew Jackson (Jackson, 1998), a quem foi
pedida autorização para efetuar a tradução para o Português Europeu 3. O autor consentiu a
tradução do documento de acordo com o Anexo I. Posto isto, a escala original foi entregue a dois
peritos, um com formação avançada em tradução de inglês – português, e outro com percurso
académico na área da saúde e da investigação clínica. Após cada tradutor apresentar a sua versão
da escala, foi feita uma reunião com a equipa e chegado a uma versão pré final. Posto isto, foi feita
a retroversão e enviada para o autor original para confirmar a validade da tradução. O autor original
consentiu a versão final, a escala obtida apresenta-se, de seguida, na Figura 1.

3

Anexo C – Autorização para tradução e adaptação da Escala VIP
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Figura 1 – Versão traduzida e adaptada culturalmente da Escala VIP
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4.1.1 Caracterização Sociodemográfica dos Participantes
A escala foi aplicada a vinte e três doentes, ao invés dos vinte previamente definidos. A
seleção da amostra foi conseguida por conveniência tendo em consideração os critérios de inclusão
e exclusão descritos e da disponibilidade laboral das enfermeiras do Serviço de Especialidades
Cirúrgicas que colaboraram no estudo.
Na Tabela 6 podemos observar uma semelhança quanto ao género, dado que 43% são
participantes masculinos e 57% são femininos. Quanto ao fornecimento dos dados relativos à
situação profissional houve um grande número que optou por não responder à questão, mas
verificou-se que 39% são reformados. No que diz respeito à estratificação etária dos participantes
verifica-se que há uma homogeneidade entre as faixas etárias apresentadas, com predominância da
faixa 71-80 (26%).
Tabela 6 – Caracterização Sociodemográfica dos Participantes (n=23)

Variáveis. Qualitativas

Género
Masculino
Feminino
Situação Profissional
Não respondeu
Desempregado
Doméstico
Reformado

n(%)

10(43%)
13(57%
12(52%)
1(4%)
1(4%)
7 (39%)

Variáveis Quantitativas

n(%)

Idade (anos)
18-30
31-40
41-50
51-60)
61-70
71-80
81-90

3 (13%)
2 (9%)
1 (4%)
5 (22%)
4 (17%)
6 (26%)
2 (9%)

M±DP

58.9±19.7

Quanto à caraterização dos antecedentes clínicos dos participantes, a Tabela 7 apresenta as
Comorbilidades mais presentes na amostra, destacando a Diabetes Mellitus (43%), a Hipertensão
Arterial (48%) e Hipercolesterolémia com (30%). Destes participantes, no domicílio, (48%) faziam
alguma medicação anti hipertensora, (43%) - antidiabéticos orais, (17%) - anticoagulantes e (17%)
- estatinas. O motivo de internamento com o diagnóstico médico mais prevalente de (5%) é a
pielonefrite.
No internamento, 78% dos participantes tinham prescrito algum antibiótico e ainda 43%
faziam enoxaparina sódica.
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Tabela 7 – Caracterização dos Antecedente Clínicos dos Participantes (n=23) (alguns doentes apresentam mais
do que uma co morbilidade)
Comorbilidades

n(%)

Insuficiência Renal
Insuficiência Respiratória
Insuficiência Cardíaca
Hipercolesterolémia
Diabetes Mellitus
Hipertensão Arterial
Medicação Efetuada no Domicílio

2 (9%)
2 (9%)
5 (22%)
7 (30%)
10 (43%)
11 (48%)
n(%)

Antibióticos
Anti-histamínicos
Anti-inflamatórios
Anticoagulantes
Estatinas
Antidiabéticos orais
Anti hipertensores

1 (4%)
1 (4%)
2 (9%)
4 (17%)
4 (17%)
10 (43%)
11 (48%)

Ainda em relação à caraterização clínica do internamento, a medicação mais usada durante
o internamento é a antibioterapia (78%), seguida da enoxaparina sódica (48%) e dos anti inflamatórios (30%, de acordo com a Tabela 8.
Tabela 8 – Medicação efetuada pelos utentes que participaram no estudo durante o internamento

Medicação Efetuada
Anti-inflamatórios
Antibióticos
Enoxaparina Sódica

n(%)
7 (30%)
18 (78%)
10 (43%)

Durante o internamento foi possível obter dados acerca do tipo de CVP que foi
introduzido. A Tabela 9 mostra que o local de introdução predominante foi o dorso das mãos, quer
da esquerda quer da direita, com 26%, seguindo-se o antebraço esquerdo com 22% de introduções.
O calibre de CVP mais usado foi o 18G com 57% a par do 20G com 39%. Cerca de 48%
dos CVP estavam obturados, e 52% com algum tipo de perfusão, sendo que a principal solução
em curso era o NaCl 0.9% 17%, seguindo-se do Polieletrolítico Simples e com Glicose (13%).

52

Em termos da velocidade da perfusão 92% tinham prescrição Ad Libitum, verificando-se
apenas 4% a 63 ml/h e 80 ml/h. Na prestação de cuidados ao local de inserção do CVP, a fixação
do mesmo era feita com penso opaco (“Tegaderm”) 70% das vezes e 30% com penso
hipoalergénico. Por fim, foi também observador que o cuidado de otimizar os acessos era feito
bidiariamente.
Tabela 9 – Caracterização Clínica da introdução de CVP nos Participantes (n=23)
Localização Anatómica do CVP

n(%)

Flexura Antebraço Direito
Flexura Antebraço Esquerdo
Antebraço Direito
Antebraço Esquerdo
Dorso da Mão Direita
Dorso da Mão Esquerda

1(4%)
2(9%)
3(13%)
5(22%)
6(26%)
6(26%)

Calibre do CVP (G)
22 G
20 G
18 G
Estado do CVP
Obturado
Com Perfusão
Tipo de perfusão em curso
NaCl 0,9% + Glicose 5%
Polieletrolítico Simples
Polieletrolítico com Glicose
NaCl 0.9 %
Sem Perfusão
Débito da Perfusão
63 ml/h
80 ml/h
Ad Libitum
Fixação do CVP
Adesivo Hipoalergénico
Penso Transparente (“Tegaderm”)
Otimização do CVP
Bidiário

n(%)
1(4%)
9(39%)
13(57%)
n(%)
11(48%)
12(52%)
n(%)
1(4%)
3(13%)
3 (13%)
4(17%)
11(48%)
n(%)
1 (4%)
1 (4%)
21 (92%)
n(%)
7 (30%)
16 (70%)
n(%)
23 (100%)

Do resultado da aplicação da escala VIP PT-PT pelos dois observadores independentes em
dias consecutivos resulta a Tabela 10. Os dados obtidos variaram entre 0 e 2, sendo mais prevalente
o resultado 1 = “Primeiros sinais potenciais de flebite”, segundo a Figura 1. Nela podemos verificar
que existem três momentos em que a observação dos dois Enfermeiros é díspar. Num dos casos,
existe a identificação de um potencial sinal de flebite, enquanto que o outro observador nega tal
existência. Nos restantes, existe uma progressão do score da escala do primeiro dia para o segundo,
por um dos Enfermeiros, enquanto que o segundo observador não identifica qualquer sinal de
flebite no primeiro dia, mas acaba por ir de encontro à opinião do colega no dia seguinte.
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Tabela 10 – Resultado da aplicação da escala VIP PT-PT à amostra obtida

EnfAdia1
0
1
0
0
1

EnfBdia1
0
1
0
0
1

EnfAdia2
0
1
0
1
1

EnfBdia2
0
1
1
1
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
1
1
1
1
0
0
1

0
0
1
1
1
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0

1
0
1
2
0
1

1
0
1
2
0
1

Resultado = 0

0
0
0
Total
19

%
83%

0
1
0
Total
17

%
74%

0
1
0
Total
10

%
43%

0
1
0
Total
9

%
39%

Resultado = 1
Resultado = 2
Total

4
0
23

17%
0%
100%

6
0
23

26%
0%
100%

12
1
23

52%
4%
100%

13
1
23

57%
4%
100%

4.1.2 Testes de Fiabilidade
Foram aplicados testes de fiabilidade à Escala VIP PT-PT de acordo com os resultados
obtidos através do emprego do questionário. O Kappa de Cohen calculado foi de 0.918, t tal como
apresentado na Tabela 11, o que de acordo com o quadro de interpretação de valores de Santiago
(2016), traduz-se numa fiabilidade quase perfeita entre dois observadores para uma categoria de
dados nominais.
Tabela 11 – Resultado da aplicação do teste estatístico Kappa de Cohen

Kappa de Cohen
Valor
0.918
Amostra da População (N=23)
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Os testes estatísticos Tau de Kendall e Rho de Spearman foram também calculados de
forma a averiguar se dois observadores diferentes possuem a mesma interpretação em dias
semelhantes, aplicando a escala ao mesmo participante. Os resultados para o Tau de Kendall foram
de 0,772 para o dia 1 e de 0,925 para o dia 2, o que traduz uma correlação forte e muito forte,
respetivamente, conforme o descrito na Tabela 12
Tabela 12 – Resultado da aplicação do teste estatístico de Tau de Kendall
Tau de Kendall
Enf. A dia1
Enf. A dia2

Enf B dia1

Enf B dia2

.772
.557

.311
.925

Amostra da População (N=23)

No que diz respeito ao Teste de Rho de Spearman, os valores apresentados na Tabela 13 de
0.772 para o dia 1 e de 0.926 para o dia 2, representam uma concordância quase total entre os dois
observadores.
Tabela 13 – Resultado da aplicação do teste estatístico de Rho de Spearman
Rho de Spearman
Enf B dia1
Enf A dia1
.772
Enf A dia2
.567
Amostra da População (N=23)

Enf B dia2
.317
.926

4.1.3 Parametrização Diagnóstica e Intervencional da Escala
À escala VIP PT-PT traduzida foi acrescentado um sistema de cores como se verifica na
Figura 2, tipo semáforo, que alerta o Enfermeiro para o nível de gravidade do resultado obtido.
Para além disso, com recurso à CIPE® (Ordem dos Enfermeiros, 2016), a escala foi trabalhada e
adaptada para que, após a observação do local de inserção do CVP e área circundante, a cada
conjunto de sinais e sintomas fosse atribuído um diagnóstico e intervenções em enfermagem
adequadas.
Os resultados possíveis de serem obtidos variam de 0-5, e a cada diagnóstico está associado
um conjunto de intervenções de enfermagem, para uma ação concreta por parte do Enfermeiro4.
Foram estabelecidos 5 diagnósticos principais: sem comprometimento do cateter venoso; risco de
comprometimento do cateter venoso; grau reduzido, moderado e elevado de comprometimento
do cateter venoso; infeção do cateter venoso.
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Para facilitar a compreensão dos diagnósticos e intervenções foram criadas tabelas que
explanam de forma sucinta como atuar em cada resultado.
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Figura 2 – Escala VIP PT-PT adaptada com diagnósticos e intervenções de enfermagem em CIPE
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O primeiro diagnóstico surge após a obtenção do resultado = 0 com o diagnóstico – Sem
Comprometimento do Cateter Venoso - e é lhe atribuída a cor verde. Ao constatar-se que não
existe presença de sinais inflamatórios, as intervenções sugeridas para este diagnóstico dizem
respeito à manutenção do acesso venoso, tais como a vigilância do local de inserção do cateter
venoso e a execução do tratamento ao local de inserção do cateter venoso, tal como apresentado
na Tabela 14 e Figura 2.
Tabela 14 – Proposta em CIPE® de Diagnósticos e Intervenções para o Resultado = 0

Ação

Cliente

Foco

Juízo

Local

Recursos

Tempo

Atividades
que
concretizam
as
intervenções

Diagnósticos de Enfermagem
Comprometimento
do Cateter Venoso

Sem
Intervenções de Enfermagem
Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso

Vigiar
Executar
tratamento

Com a obtenção do resultado = 1, o diagnóstico sugerido é Risco de Comprometimento
do Cateter Venoso, tendo sido atribuído a cor amarela. As intervenções de enfermagem que advêm
deste diagnóstico são as mesmas às possíveis de serem obtidas com resultado de 0: Vigiar local de
inserção do Cateter Venoso e Executar tratamento do local de inserção do cateter venoso, Tabela
15 e Figura 2.
Tabela 15 – Proposta em CIPE® de Diagnósticos e Intervenções para o Resultado = 1

Ação

Cliente

Foco

Juízo

Local

Diagnósticos de Enfermagem
Comprometimento
do Cateter Venoso

Risco de
Intervenções de Enfermagem

Vigiar
Executar
tratamento

Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso

Recursos

Tempo

Atividades
que
concretizam
as
intervenções
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Com a obtenção do resultado 2, a cor atribuída na escala altera-se para cor de laranja e o
diagnóstico para Comprometimento do Cateter Venoso em Grau Reduzido. As intervenções de
enfermagem dirigem-se para o processo inflamatório que está a decorrer a nível do local de inserção
do cateter venoso, tais como a aplicação de uma embalagem fria no local de inserção do cateter
venoso e ainda a troca do acesso, tal como representado na
Tabela 16 e Figura 2.
Tabela 16 – Proposta em CIPE® de Diagnósticos e Intervenções para o Resultado = 2

Ação

Cliente

Foco

Juízo

Local

Recursos

Tempo

Atividades
que
concretizam
as
intervenções

Diagnósticos de Enfermagem
Comprometimento
do Cateter Venoso

Grau
Reduzido
Intervenções de Enfermagem

Vigiar
Executar
tratamento
Aplicar
Trocar

Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Cateter Venoso

Embalagem
Fria

Com a obtenção do score 3, o diagnóstico que é estabelecido – Comprometimento do Cateter
Venoso em Grau Moderado. As intervenções de enfermagem são semelhantes às supracitadas,
acrescentando a elevação do membro onde se encontra o CVP. A cor atribuída é laranja, sugerindo
um cuidado redobrado por parte da equipa de enfermagem, Tabela 17 e Figura 2.
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Tabela 17 – Proposta em CIPE® de Diagnósticos e Intervenções para o Resultado = 3

Ação

Cliente

Foco

Juízo

Local

Recursos

Tempo

Atividades
que
concretizam
as
intervenções

Diagnósticos de Enfermagem
Comprometimento
do Cateter Venoso

Grau
Moderado
Intervenções de Enfermagem

Trocar

Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Cateter Venoso

Elevar

Membro

Vigiar
Executar
tratamento
Aplicar

Embalagem
Fria

Ao penúltimo estadio da Escala VIP é lhe atribuído a coloração laranja, com o resultado =
4, e o diagnóstico é Comprometimento do cateter venoso em grau elevado. As intervenções de
enfermagem são iguais às supracitadas nos diferentes estadios, assim como a aplicação de um creme
venotrópico, Tabela 18 e Figura 2.
Tabela 18 – Proposta em CIPE® de Diagnósticos e Intervenções para o Resultado = 4

Ação

Cliente

Foco

Juízo

Local

Recursos

Diagnósticos de Enfermagem
Comprometimento
do Cateter Venoso

Grau
Elevado
Intervenções de Enfermagem

Vigiar
Executar
tratamento
Aplicar
Trocar

Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Cateter Venoso

Embalagem
Fria

Tempo

Atividades
que
concretizam
as
intervenções
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Elevar

Membro

Aplicar

Creme

Ao último estadio do instrumento de avaliação é lhe atribuído o resultado 5 com o
diagnóstico Infeção do Cateter Venoso Presente. As intervenções adequadas são idênticas às
supracitadas com a adjuvante de se requerer apoio médico para uma avaliação multidisciplinar,
como se pode observar na Tabela 19. A cor atribuída é a vermelha, tal como exemplificado na
Figura 2.
Tabela 19 – Proposta em CIPE® de Diagnósticos e Intervenções para o Resultado = 5

Ação

Cliente

Foco

Juízo

Local

Recursos

Tempo

Atividades
que
concretizam
as
intervenções

Diagnósticos de Enfermagem
Infeção do Cateter
Venoso

Presente
Intervenções de Enfermagem

Trocar

Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Local de inserção do
Cateter Venoso
Cateter Venoso

Elevar

Membro

Vigiar
Executar
tratamento
Aplicar

Aplicar

Embalagem
Fria

Creme
Serviço
Médico

Requerer

4.1.4 Proposta em UML da Escala VIP PT-PT
Para modelar a Escala VIP PT-PT com vista a ser implementada no SClínico utilizou-se a
UML e comdois tipos de diagramas: Casos de Utilizador e Atividades. Para a apresentação dos
diagramas de Casos de Utilizador, em UML, foram definidos 4 atores do sistema: Enfermeiro,
Utente, Enfermeiro Chefe e o Médico Assistente. As interações entre eles estão representadas pelas
setas e cada caso de utilizador refere-se à sua função para a qual estão destinadas, como se pode
observar na Figura 2
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O Utente é observador do sistema, uma vez que é ele o portador do CVP, é ele o alvo da
aplicação do instrumento de avaliação. O Enfermeiro é o responsável pela monitorização do cateter
venoso e vigilância do local de inserção do acesso, devendo aplicar a Escala VIP PT-PT e registar
de acordo com o que observou em ambiente informático de SClínico. O Enfermeiro Chefe pelas
funções de chefia e de supervisão que ocupa, vigia as ações dos Enfermeiros e garante que o
instrumento de avaliação esteja a ser aplicado de forma correta.
O médico assistente do utente é também ator numa perspetiva de desenvolvimento de trabalho
em equipa multidisciplinar. É a ele que o Enfermeiro deve reportar, no estadio 5, a sua colaboração
para dar seguimento a um tratamento sistémico.
O diagrama de atividades, Figura 4 – Diagrama 1/ 2 de Atividades para modelação da Escala
VIP PT-PT

Figura 5 – Diagrama 2/2 de Atividades para modelação da Escala VIP PT-PTFigura 4 e Figura
5 – Diagrama 2/2 de Atividades para modelação da Escala VIP PT-PT

Figura 5 proposto contempla a sequência de funcionamento da Escala VIP PT-PT em ambiente
informático, de uma atividade para a outra. Optou-se pela criação de dois diagramas de atividades
para uma melhor representação do fluxo de atividades e compreensão dos itens, para garantir a
atividade dinâmica e comportamental.
O Enfermeiro na prestação de cuidados e manutenção do acesso venoso aplica a escala ao
utente. Ao observar o local de inserção do CVP, o profissional depara-se com um nó de opção que,
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conforme os sinais e sintomas, o irá conduzir ao correto diagnóstico e intervenções de enfermagem.
No fim da observação, o diagrama conduz o utilizador a um nó de finalização, dando por terminada
a atividade.
Figura 3 – Diagrama de Casos de utilizador para modelação da Escala VIP PT-PT

4. Resultados

Observação do local de
inserção do CVP

O local da cateterização
venosa apresenta-se
saudável

Um dos seguintes é
evidente:
Dor ligueira ou rubor
junto do local da
cateterização venosa

•
•

Sem Comprometimento do
Cateter Venoso

Com risco de
comprometimento do
Cateter Venoso

•
•
•
•

Dois dos seguinttes são
evidentes:
Dor ao longo do trajeto do
cateter; eritema; edema

Comprometimento do
Cateter Venoso em grau
reduzido

Figura 4 – Diagrama 1/ 2 de Atividades para modelação da Escala VIP PT-PT

Vigiar local de inserção do Cateter Venoso
Executar tratamento ao local de inserção do Cateter
Venoso

Vigiar local de inserção do Cateter Venoso
Executar tratamento ao local de inserção do Cateter
Venoso
Aplicar embalagem fria no local de inserção do
Cateter Venoso
Trocar Cateter Venoso
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Observação do local de
inserção do CVP
•
•
•
Todos os seguintes são
evidentes:
Dor ao longo do trajeto do
cateter; eritema;
endurecimento adjavcente
ao local

•
•
Comprometimento do Cateter
Venoso em Grau Moderado

•
•
•
Todos os seguintes são
evidentes:
Dor ao longo do trajeto do
cateter; eritema;
endurecimento adjavcente
ao local; endurecimento do
trajeto venoso palpável

•
•
•

Vigiar local de inserção do Cateter Venoso
Executar tratamento ao local de inserção do Cateter
Venoso
Aplicar embalagem fria no local de inserção do
Cateter Venoso
Trocar Cateter Venoso
Elevar Membro
Aplicar Creme

Comprometimento do Cateter
Venoso em Grau Elevado

•
•
Todos os seguintes são
evidentes:
Dor ao longo do trajeto do
cateter; eritema;
endurecimento adjavcente
ao local, enudrecimento do
trajeto venoso palpável;
febre

Vigiar local de inserção do Cateter Venoso
Executar tratamento ao local de inserção do Cateter
Venoso
Aplicar embalagem fria no local de inserção do
Cateter Venoso
Trocar Cateter Venoso
Elevar Membro

•

Infeção do Cateter Venoso

Figura 7 – Diagrama 2/2 de Atividades para modelação da Escala VIP PT-PT

Figura 8 – Diagrama 2/2 de Atividades para modelação da Escala VIP PT-PT

•
•
•
•

Vigiar local de inserção do Cateter Venoso
Executar tratamento ao local de inserção do Cateter
Venoso
Aplicar embalagem fria no local de inserção do
Cateter Venoso
Trocar Cateter Venoso
Elevar Membro
Aplicar Creme
Requerer serviço médico

5. Discussão

5. Discussão
A discussão dos resultados é sustentada pelos objetivos previamente delineados para esta
investigação, sendo este capítulo elaborado e estruturado de forma crítica e reflexiva de forma a
serem debatidos os dados recolhidos, tendo em conta a metodologia já descrita. Parafraseando
Jackson (2003), há que saber reconhecer os limites da nossa competência profissional e primar
pelas mesmas. Elas são adquiridas e renovadas continuamente enquanto Enfermeiros, prestadores
de cuidados e profissionais de saúde, tendo em conta sempre a segurança e qualidade dos cuidados
prestados. Tudo isto reforça a autonomia e responsabilidade do Enfermeiro.
O processo de tradução da Escala VIP decorreu de acordo com a metodologia proposta
pela HOG (2013). No entanto, verificaram-se algumas dificuldades na tradução de determinados
termos do idioma original para o português europeu. O facto de apenas um dos tradutores ser
licenciado em ciências da saúde fez com que houvesse uma harmonia no produto final conseguido.
Aquando do processo de retroversão esta também sofreu alguns ajustes gramaticais de forma a
gerar consenso, com a versão original, com aquilo que iria ser mensurado pela escala
No processo de aplicação do questionário para a caracterização sociodemográfica optouse por estender a população alvo definida de vinte indivíduos para vinte e três, numa tentativa de
aumentar as hipóteses de encontrar novas situações que pudessem implicar um aumento no espetro
de possíveis resultados na aplicação da VIP PT-PT.
O local onde foi aplicado o questionário apresenta algumas especificidades, pois trata -se
de um serviço de cirurgia, com um elevado movimento cirúrgico, pelo que a obtenção da amostra,
em si, não constituiu uma dificuldade. Todavia, a definição dos critérios de inclusão e exclusão
definidos, e na disponibilidade das enfermeiras para colaborarem com o estudo e ainda a garantia
de que estariam a cumprir todos os pré-requisitos definidos, constituíram uma dificuldade.
Acerca da caracterização sociodemográfica, as comorbilidades mais presentes foram a
Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus Tipo 2 e Hipercolesterolemia. Estes dados vão de enc ontro
àquilo que é o retrato da saúde da população portuguesa, conforme o relatório do Ministério da
Saúde (2018), e, como tal, têm um contributo para a degradação da rede venosa do individuo,
aumentando a probabilidade de ocorrência de flebite (Milutinović & Simin, 2015).
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De referir que o local mais frequente para a introdução do CVP foi o dorso da mão
esquerda e direita, seguindo-se o antebraço esquerdo. Isto deve-se ao facto do serviço onde foi
aplicado o estudo, se tratar de um serviço cirúrgico, com um elevado movimento cirúrgico e por
uma questão de conveniência no posicionamento do utente dentro da sala do bloco operatório é
dada preferência ao puncionamento no membro superior esquerdo.
O calibre do CVP mais utilizado foi o de 18G. Apesar das guidelines internacionais ,
explanadas no documento da INS (2016) recomendarem, sempre, a opção por um calibre mais
baixo aquando da introdução de um CVP, o uso de um 18G neste serviço está, mais uma vez,
relacionado com o facto de se tratar de um serviço cirúrgico onde a necessidade de ser administrado
um elevado volume de solutos ou de hemoderivados se pode verificar. De salientar que a
otimização efetuada ao CVP é de periodicidade bidiária em que 70% fazem recurso do material de
fixação estéril transparente “Tegaderm”.
O estudo da ocorrência de flebites associada à introdução de CVP é uma temática que há
décadas tem questionado e preocupado a comunidade científica. As primeiras referências à
utilização de instrumentos de avaliação do local de inserção do CVP para a prevenção de flebi tes
foi elaborada por Maddox et al. (1983). Desde então inúmeras ferramentas têm sido criadas,
algumas originais, outras com pequenas variações, totalizando um total de setenta e uma
ferramentas existentes, conforme descrito por Ray-Barruel et al. (2014) na sua revisão sistemática.
O que tem questionado Enfermeiros, e também médicos, é que apesar da pletora de
instrumentos de avaliação ainda não existe um consenso, nem para uma definição de flebite que
seja amplamente aceite, nem para os sinais e sintomas que compõem essa definição. Esta é a
variância que se verifica nas diferentes escalas produzidas (Ray-Barruel et al., 2014).
A escolha pela Escala VIP, original de Jackson (1998) e modificada por Gallant & Schultz
(2006) deve-se ao facto de ser o instrumento de avaliação que reúne maior consenso entre a
comunidade. Por alguns autores, Marsh et al. (2015), é mesmo considerado o atual gold standard
para avaliação do risco de flebite, por ser o único instrumento que sugere uma ação mediante o
resultado da avaliação. É também a escala recomendada pelo Royal Nursing College, do Reio
Unido, sendo amplamente usada nos Estados Unidos da América com reconhecimento pela INS
(2006).
A nível da fiabilidade da escala VIP PT-PT, os testes estatísticos realizados foram
escolhidos de acordo com os estudos de fiabilidade apresentados às principais escalas para avaliação
da flebite até aqui desenvolvidas. Seguiu-se, então a metodologia descrita na tese Santiago (2016)
que refere a aplicação do Kappa de Cohen, com dados reforçados pelo Tau de Kendall e Rho de
Spearman.

5. Discussão

Chegou-se à conclusão de que os dados conseguidos demonstram a fiabilidade que este
instrumento impõe ao ser aplicado. Esta fiabilidade “quase perfeita” que dois observadores obtêm
sob um mesmo cenário, vai de encontro áquilo que Gallant e Schultz (2006) escreveram, aquando
do seu estudo da avaliação do uso clínico da VIP, ao encontrar uma fiabilidade inter observador
maior que 0.85.
Em Portugal, várias teses têm sido elaboradas focando-se nos cuidados de enfermagem a
prestar relacionados com a introdução de CVP. As recomendações e protocolos estão bem
definidas na literatura para a comunidade portuguesa, pelos estudos de Oliveira (2014), Reis (2016)
Oliveira e Parreira (2010), apesar de instituição para instituição de saúde não haver uniformização
e ainda existir variabilidade inter profissional. No entanto, com a aplicação no serviço em questão
foram demonstradas as boas práticas no que toca à manutenção do CVP. A nível internacional é
de referir que a última revisão sistemática conduzida por Ray-Barruel et al. (2019) refere que em
13 protocolos de inserção e monitorização dos CVP, apenas 3 que contemplavam a utilização de
alguma escala para avaliar o risco de flebite.
Este estudo pretendeu colmatar a lacuna da falta de um padrão de diagnóstico e
intervenções de enfermagem no que toca aos CVP. Visto que as intervenções associadas à atitude
terapêutica “Cateterismo Venoso Periférico” revelam alguma fragilidade na deteção e prevenção
de infeções associadas aos CVP, as flebites.
A utilização de sistemas de classificação e de uma terminologia que conduza à
uniformidade dos termos, torna possível a transmissão entre os profissionais de saúde do mesmo
significado e facilite a comunicação eficaz entre eles. A escolha da CIPE® para definir o padrão
®

diagnóstico e intervencional da escala reflete essa intenção.
A CIPE® é o sistema de informação que auxilia os Enfermeiros na sua prática e
®

classificam os fenómenos, ações resultados de enfermagem. É sem dúvida um instrumento fulcral
no que diz respeito à produção de registos de enfermagem focados e orientados para o utente, com
vista à satisfação das suas NHF. Partilhamos da mesma opinião que Simões (2011) ao afirmar que
a utilização de uma classificação internacional permite que os Enfermeiros solidifiquem a sua
autonomia na prestação de cuidados, enquanto elementos da equipa multidisciplinar. Por fim,
preste assistência à investigação e melhoria dos cuidados de saúde proporcionado dados mais
consistentes que vão de encontra às reais necessidades do utente.
A cada resultado produzido pela aplicação da escala VIP PT- PT desenvolveram-se
diagnósticos dedicados juntamente com intervenções dirigidas que correspondam a cada sinal e
sintoma identificado em cada estadio do instrumento de avaliação. Desta forma, pensamos que esta
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abordagem conduz o Enfermeiro à individualização dos cuidados, permitindo uma atuação mais
eficaz e complementar no que toca à manutenção do CVP e prevenção de infeções.
Os Enfermeiros são os profissionais de saúde em maior número naquilo que é a realidade
hospitalar com um papel já identificado como fundamental na forma como os cuidados de saúde
são prestados junto do utente e da comunidade. A introdução dos RSE veio revolucionar a forma
como até aqui os registos têm vindo a ser feitos. Passando-se assim a uma transição do papel para
o eletrónico, em que de forma simples e intuitiva os planos de cuidados são construídos
informaticamente, o que concorre para uma facilidade de acesso à documentação do processo
clínico do utente. Esta transição traz também ganhos na qualidade e na segurança dos cuidados
prestados e ainda inúmeras vantagens para investigação em saúde, sobretudo na rapidez com que
os dados podem ser acedidos (Hardiker, Dowding, Dykes, & Sermeus, 2019).
O paradigma do uso de RSE na prática de enfermagem, a nível internacional, está a
enfrentar uma mudança, pois há relatos de que os sistemas implementados nas unidades de saúde
não estão a acompanhar as dinâmicas que alguns serviços exigem, assim como a enorme
complexidade que alguns sistemas impõem ao utilizador, acabando por absorver uma grande
porção do tempo do Enfermeiro na realização dos registos de enfermagem (Hardiker et al., 2019).
A sugestão de implementação informática da escala VIP PT-PT no SClínico hospitalar
vem dar ênfase à necessidade de criar padrões de diagnósticos adequados, fiáveis e válidos para o
uso clínico. Acreditamos que seja uma mais valia a existência de uma modela ção de como a escala
irá operar e de como o utilizador irá interagir com o ambiente informático. Numa era em que ainda
existem algumas barreiras, no que toca à utilização por parte do end user do produto, a simplificação
dos menus e dos itens a serem apresentados ao Enfermeiro que está a efetuar o registo são de
extrema importância.

6. Conclusão

6. Conclusão
Efetuando uma análise final aos resultados conseguidos tendo por base os objetivos
estabelecidos para este trabalho de investigação podemos estabelecer uma série de conclusões
finais. Também serão apresentadas as considerações acerca do trabalho futuro a ser desenvolvido.
As principais conclusões desta investigação deram resposta a todos os objetivos propostos
inicialmente pelos investigadores. Ao longo da realização do presente trabalho foi possível traduzir
e adaptar culturalmente a VIP para o Português Europeu, obteve-se um valor que caracterizou a
escala do ponto de vista da fiabilidade inter observador, foi criado um padrão de diagnóstico e
intervenções em enfermagem adequados e ainda realizada a modelagem da escala em UML com
vista à sua implementação num SIS.
Do ponto de vista de tradução da escala para o Português Europeu consideramos que o a
versão final se encontra validada e adaptado culturalmente à realidade dos cuidados de saúde
prestados pelos Enfermeiros. A avaliação da fiabilidade inter observador foi calculada
primeiramente pelo Kappa de Cohen que conclui que a escala apresenta uma fiabilidade quase
perfeita e a concordância inter observador foi garantida pelo Rho de Spearman e o Tau de Kendall.
Foram também criados diagnósticos e intervenções de enfermagem em linguagem
sistematizada e padronizada, de acordo com a CIPE®, que permite dotar os Enfermeiros de
ferramentas mais dirigidas e especificas para a prevenção da flebite e manutenção dos CVP. A
modelagem da escala em UML é, sem dúvida, uma mais valia, pois a sua inclusão num SIS, como
o SClínico hospitalar, permite um rápido preenchimento por parte do Enfermeiro, e ainda um
contributo para a criação de indicadores dirigidos para esta temática.
Acreditamos que com esta ferramenta e com o conjunto de diagnósticos criados existe um
impacto positivo naquilo que são os cuidados de saúde prestados pelos Enfermeiros, ao serem
dotados de ferramentas fiáveis que produzam indicadores que comprovem a excelência dos seus
cuidados.
Existiram algumas limitações durante a realização deste projeto. A principal foi a obtenção da
autorização para a implementação do estudo por parte da Comissão de Ética do CHBV que
dificultou o acesso à população alvo. Foram sentidas algumas dificuldades no ponto de vista da
obtenção da amostra, dado que os critérios de inclusão e exclusão estabelecidos, assim como o
horário laboral das duas enfermeiras que colaboraram no estudo, não permitiu uma amostragem
mais ampla.
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No que diz respeito aos SIS, não foi possível implementar de raiz a Escala VIP PT-PT no
SClínico Hospitalar, devido a procedimentos burocráticos que careciam de autorização superior
por parte da SPMS: Assim, foi feita uma modelagem da escala em UML de forma a concretizar â
posteriori a informatização do instrumento de avaliação.
Como trabalho futuro, o grupo de investigação sugere a aplicação da Escala VIP PT-PT de
uma forma mais abrangente, com vista a obterem-se dados que permitam a realização de testes
estatísticos que conduzam â sua validação. Existem algumas questões ainda por responder,
nomeadamente se na realidade que são os cuidados de saúde portugueses será necessário efetuar
um cut off à escala de forma a adaptar-se â nossa realidade.
Os trabalhos científicos de investigação são um contributo para o desenvolvimento da
temática em estudo, sendo muitas vezes o motor para novas investigações e descobertas. Esta
investigação não é exceção, na medida em que o trabalho foi desenvolvido para comprovar a
fiabilidade do instrumento de avaliação
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