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RESUMO 

 

Os objetivos do estudo foram analisar o processo de punção de vasos periféricos e a ocorrência de 

trauma vascular em pessoas que realizam exame de imagem e compreender as construções 

simbólicas e sua origem elaboradas por usuários a respeito do processo de punção de vasos 

periféricos, do uso de contrastes, da realização de exame de diagnóstico por imagem e da remoção 

do cateter intravascular. Estudo de método misto paralelo convergente operacionalizado em: coorte 

retrospectiva de fichas de punção; coorte prospectiva e abordagem estrutural e processual da Teoria 

das Representações Sociais (TRS), sobre a punção de vasos, a realização do exame, o uso de 

contraste e a remoção do cateter intravascular com usuários atendidos no cenário de investigação; e 

elaboração de bundle a partir das evidências encontradas. Dados coletados de maio/2018 a 

maio/2019, utilizando instrumentos específicos para cada abordagem metodológica. Dados de 

caracterização e coortes prospectiva e retrospectiva tratadas com estatística descritiva correlacional 

(IC= 95%); cognemas evocados tratados por técnica do dicionário e análise prototípica; conteúdos 

discursivos e registros de diário de campo tratados com apoio do programa NVIVO Pro11, usando 

como critério de adensamento teórico valores de Pearson ≥0,7. Participaram 114 usuários do SUS e 

2.946 fichas de punções avaliadas compuseram a coorte retrospectiva. Na análise prototípica, as 

dimensões cognitivas/informativa, comportamental/atitudinal, valorativa e objetival foram 

corroboradas com fragmentos de discursos dos participantes. Na coorte retrospectiva, a incidência 

de extravasamento de contraste foi de 8,4% e, na coorte prospectiva, a incidência de manifestações 

de trauma vascular foi de 52,6%, predominando eritema (25%), dilatação da veia (17,1%), resíduo de 

sangue (13,2%), equimose (9,2%) e endurado (3,9%). Identificadas associações significativas na 

coorte retrospectiva para o gênero, membro puncionado e exame realizado. Não foram identificadas 

associações significativas entre variáveis da coorte prospectiva. O bundle foi estruturado a partir das 

evidências identificadas com a abordagem do método misto. Foram identificados estressores que 

emergiram da percepção dos usuários sobre o processo de punção de vasos periféricos utilizados 

para fins de realização de exames de imagem. A origem desses estressores, segundo Neuman foi 

intrapessoal, interpessoal e transpessoal, alicerçados em concepções fragmentadas sobre o 

conhecimento dos usuários sobre a realização do exame e a punção de vasos periféricos para a 

utilização do contraste. 

 

Palavras-chave: Enfermagem. Diagnóstico por Imagem. Veias. Cateterismo Periférico. Diagnóstico 

de Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 
 

The aim of this study were to analyze the process of puncture of peripheral vessels and the occurrence 

of vascular trauma in people undergoing imaging and to understand the symbolic constructions and 

their origin elaborated by users regarding the process of puncture of peripheral vessels, the use of 

contrasts, the performance of diagnostic imaging and intravascular catheter removal. Converged 

parallel mixed method study operationalized in: retrospective puncture card cohort; prospective cohort 

and structural and procedural approach of the Social Representation Theory (SRT) on vessel 

puncture, examination, contrast use and intravascular catheter removal with users seen in the 

research setting; and elaboration of bundle from the evidences found. Data collected from May 2018 

to May 2019, using specific instruments for each methodological approach. Characterization data and 

prospective and retrospective cohorts treated with correlative descriptive statistics (CI = 95%); evoked 

conjuncts treated by dictionary technique and prototypic analysis; discursive contents and field diary 

records treated with the support of the NVIVO Pro11 program, using Pearson values ≥0.7 as 

theoretical. A total of 114 SUS users participated and 2,946 assessed puncture sheets comprised the 

retrospective cohort. In the prototypic analysis, the cognitive / informative, behavioral / attitudinal, 

evaluative and objective dimensions were corroborated with speech fragments of the participants. In 

the retrospective cohort, the incidence of contrast extravasation was 8.4% and, in the prospective 

cohort, the incidence of vascular trauma manifestations was 52.6%, predominantly erythema (25%), 

vein dilation (17.1%). %), blood residue (13.2%), bruise (9.2%) and hardened (3.9%). Significant 

associations were identified in the retrospective cohort for gender, punctured limb and examination 

performed. No significant associations were identified between prospective cohort variables. The 

bundle was structured from the evidence identified with the mixed method approach. Stressors that 

emerged from the users' perception of the process of puncture of peripheral vessels used for imaging 

purposes were identified. The origin of these stressors, according to Neuman, was intrapersonal, 

interpersonal and transpersonal, based on fragmented conceptions about users' knowledge about the 

exam and the puncture of peripheral vessels for the use of contrast. 

 

Keywords: Nursing. Diagnostic Imaging. Veins. Catheterization, Peripheral. Nursing Diagnosis. 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Amputações por necrose secundária à exposição diária aos raios X. Juiz de Fora, MG. 

Jun/2019. ........................................................................................................................ 20 

Figura 2 - Aparelho de Abreugrafia. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. .................................................... 21 

Figura 3 - Imagem ilustrativa dos equipamentos de TC e RM. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ........... 22 

Figura 4 - Ilustração esquemática da Teoria dos Sistemas de Neuman na perspectiva de sua utilização 

para abordagem de usuários do SUS que realizam EDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019... 31 

Figura 5 - Esquema ilustrativo da prevenção primária segundo a concepção de Neuman. Juiz de Fora, 

MG. Jun/2019. ................................................................................................................ 32 

Figura 6 - Esquema ilustrativo da prevenção secundária segundo a concepção de Neuman. Juiz de 

Fora, MG. Jun/2019. ....................................................................................................... 33 

Figura 7 - Esquema ilustrativo da prevenção terciária segundo a concepção de Neuman. Juiz de Fora, 

MG. Jun/2019. ................................................................................................................ 34 

Figura 8 - Mapa conceitual articulando os referenciais, teórico, conceitual, metodológico e filosófico. 

Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ........................................................................................... 37 

Figura 9 - Esquema ilustrativo das etapas metodológicas. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ................. 38 

Figura 10 - Esquema ilustrativo do fluxo de atendimento na UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ...... 40 

Figura 11 - Registro fotográfico da sala de recepção da UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ............ 41 

Figura 12 - Representação esquemática do quantitativo de participantes de acordo com cada etapa 

metodológica operacionalizada. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ........................................ 44 

Figura 13 - Ilustração esquemática da localização dos anexos e apêndices de acordo com cada etapa 

metodológica. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ................................................................... 45 

Figura 14 - Apresentação esquemática do período de coleta de dados de acordo com a abordagem e 

a etapa metodológica realizada. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ....................................... 48 

Figura 15 - Dendograma e gráfico de círculo sobre a origem dos conteúdos representacionais acerca 

da realização do exame de imagem. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ................................ 74 

Figura 16 - Registros Fotográficos dos locais puncionados para a realização dos exames de TC e RM. 

Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ........................................................................................... 85 

Figura 17 - Esquema ilustrativo da aplicabilidade da concepção de prevenção 1ª, 2ª e 3ª proposta por 

Neuman aos estressores e atuação da equipe de enfermagem adaptado para a temática 

da investigação. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ................................................................ 95 

Figura 18 - Instrumento para subsidiar a consulta de enfermagem na UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019.

 ........................................................................................................................................ 97 



 

 

Figura 19 - Impresso para registro dos diagnósticos de enfermagem identificados nos usuários 

atendidos na UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ........................................................... 100 

Figura 20 - Imagens utilizadas para a montagem do vídeo educativo. Juiz de Fora, MG. Jun/2019.

 ...................................................................................................................................... 105 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 - Quadro de contingência e fórmula para cálculo do Risco Relativo. Juiz de Fora, MG. 

Jun/2019. ........................................................................................................................ 51 

Quadro 2 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Pegar Veia” entre usuários do 

SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ................................................................................. 59 

Quadro 3 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos 

exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019................................................................. 60 

Quadro 4 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Fazer Exame” entre usuários do 

SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ................................................................................. 63 

Quadro 5 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos 

exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019................................................................. 64 

Quadro 6 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Usar Contraste” entre usuários 

do SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ............................................................................ 67 

Quadro 7 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos 

exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019................................................................. 68 

Quadro 8 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Retirar Agulha da Veia” entre 

usuários do SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. .............................................................. 71 

Quadro 9 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos 

exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019................................................................. 72 

Quadro 10 - Incidência das manifestações de traumas vasculares periféricos identificados, possíveis 

causas e intervenções de enfermagem para sua prevenção. Juiz de Fora, MG. Jun/2019.

 ........................................................................................................................................ 90 

Quadro 11 - Registro dos critérios e princípios utilizados para a elaboração do bundle. Juiz de Fora, 

MG. Jun/2019. ................................................................................................................ 92 

Quadro 12 - Registro das etapas e ações do processo de punção venosa selecionadas para 

composição do bundle. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ..................................................... 93 

Quadro 13 - Alinhamento de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem passíveis de 

serem identificados em usuários atendidos em uma UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019.

 ...................................................................................................................................... 103 

 

 
 
 
 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 
Tabela 1 - Caracterização dos registros de avaliação das punções realizadas na UDI segundo gênero, 

idade e exame realizado (n = 2946). Juiz de Fora, MG. Jun/2019.................................. 54 

Tabela 2 - Caracterização dos participantes segundo gênero, idade, cor da pele, renda pessoal, 

estado civil, escolaridade, religião e ocupação (n=114). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ... 55 

Tabela 3 - Caracterização dos 76 participantes da Coorte Piloto segundo tipo e razão de exame 

realizado, experiência/conhecimento sobre o exame, nota de preparação para o exame e 

comorbidades. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. .................................................................. 56 

Tabela 4 - Caracterização das punções da Coorte Retrospectiva segundo realização de punção 

venosa número de tentativas, local da punção, utilização do contraste e extravasamento 

de contraste (n=2946). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ...................................................... 79 

Tabela 5 - Caracterização das punções realizadas nos 76 participantes da Coorte Prospectiva 

segundo calibre do dispositivo, número de tentativas, perfil da rede venosa e local da 

punção. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ............................................................................. 80 

Tabela 6 - Caracterização dos tipos de trauma vascular identificados na coorte prospectiva com 

registros fotográficos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. ........................................................ 81 

Tabela 7 - Descrição da associação entre variáveis intervenientes e a ocorrência de trauma vascular 

durante o processo de punção venosa na Coorte Retrospectiva. Juiz de Fora, MG. 

Jun/2019. ........................................................................................................................ 86 

Tabela 8 - Descrição da associação entre variáveis intervenientes não modificáveis e a ocorrência de 

trauma vascular durante o processo de punção venosa na Coorte Prospectiva (n=76). Juiz 

de Fora, MG. Jun/2019. .................................................................................................. 87 

Tabela 9 - Descrição da associação entre variáveis intervenientes e a ocorrência de trauma vascular 

durante o processo de punção venosa na Coorte Prospectiva (n=76). Juiz de Fora, MG. 

Jun/2019. ........................................................................................................................ 88 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

APAC Autorização de Procedimento de Alta Complexidade 

AVE Acidente Vascular Encefálico 

COFEN Conselho Federal de Enfermagem 

DM Diabetes Mellitus 

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

EDI Exame de Diagnóstico por Imagem 

EPI Equipamentos de Proteção Individual 

G Gauge 

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica 

IV Intravascular 

MSD Membro Superior Direito 

MSE Membro Superior Esquerdo 

NANDA-I North American Nursing Diagnosis Association-International 

NIC Nursing Interventions Classification 

NOC Nursing Outcomes Classification 

ODK Open Data Kit 

QID Quadrante inferior direito 

QIE Quadrante inferior esquerdo 

QSD Quadrante superior direito 

QSE Quadrante superior esquerdo 

RM Ressonância Magnética 

RR Risco Relativo 

SAE Sistematização da Assistência de Enfermagem 

SF Solução Fisiológica 

SPSS Statistical Package for Social Sciences 

SUS Sistema Único de Saúde 

TC Tomografia Computadorizada 

TRS Teoria das Representações Sociais 

TVP Trauma Vascular Periférico 

UDI Unidade de Diagnóstico por Imagem 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 APRESENTAÇÃO.................................................................................................................. 13 

2 INTRODUÇÃO ....................................................................................................................... 15 

3 OBJETIVOS, HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS ................................................................... 17 

3.1 OBJETIVOS GERAIS ............................................................................................................. 17 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................. 17 

3.3 HIPÓTESES ........................................................................................................................... 18 

3.4 PRESSUPOSTOS .................................................................................................................. 18 

4 REFERENCIAIS TEÓRICO, CONCEITUAL, METODOLÓGICO E FILOSÓFICO ................ 19 

4.1 A RADIOLOGIA, O USO DE CONTRASTE ........................................................................... 19 

4.2 A SEGURANÇA DO USUÁRIO E ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO ......................................... 26 

4.3 PROCESSO DE PUNÇÃO DE VASOS PERIFÉRICOS E TRAUMA VASCULAR ................. 27 

4.4 TEORIA DE BETTY NEUMAN ............................................................................................... 29 

4.5 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS ....................................................................... 35 

5 MÉTODOS E TÉCNICAS ....................................................................................................... 38 

5.1 DELINEAMENTO ................................................................................................................... 38 

5.2 CENÁRIO ............................................................................................................................... 39 

5.3 PARTICIPANTES ................................................................................................................... 42 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS .......................................................................... 44 

5.5 PROCESSO DE COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS ............................. 47 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS .............................................................................................................. 52 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES ........................................................................................... 54 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES ........................................................................ 54 

6.1.1 Caracterização das fichas de registro de avaliação das punções ................................... 54 

6.1.2 Caracterização e perfil dos participantes que integraram a abordagem estrutural e 

processual da TRS e a coorte prospectiva ........................................................................ 55 

6.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ABORDAGEM ESTRUTURAL E PROCESSUAL ............... 58 

6.3 COORTE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA SOBRE PROCESSO DE PUNÇÃO DE 

VASOS EM UDI ...................................................................................................................... 79 

6.4 CONSTRUÇÃO DO BUNDLE PARA PREVENÇÃO DE TRAUMA VASCULAR EM PUNÇÕES 

COM A FINALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRASTE EM TC E RM ...................... 90 



 

 

6.5 IMPLICAÇÕES DOS ACHADOS PARA A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM À LUZ 

DA TEORIA DE BETTY NEUMAN: ESTRESSORES, DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

EDUCACIONAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA COM USUÁRIOS ...... 93 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................. 106 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 109 

Apêndice A - Espaço para Registro de diário de Campo e Observação Participativa. 120 

Apêndice B - Instrumento de coleta de dados da Coorte Retrospectiva. ...................... 120 

Apêndice C - Questões norteadoras para subsidiar a elaboração da entrevista para a 

abordagem processual da Teoria das Representações Sociais de usuários do SUS sobre 

o processo de punção de vasos para realização de exame de diagnóstico por imagem e 

o exame. .............................................................................................................................. 120 

Apêndice D - Impresso para registro do conteúdo da entrevista destinado à coleta das 

evocações sobre o processo de punção de vasos para realização de exame de 

diagnóstico por imagem e o exame. ................................................................................. 120 

Apêndice E - Cronograma da Investigação. ..................................................................... 121 

Apêndice F - Previsão orçamentária para operacionalização da presente 

investigação..........................................................................................................................122 

Apêndice G - Relação entre objetivos gerais e específicos, etapa de operacionalização e 

nível de alcance dos objetivos para a etapa em que se encontra. Juiz de Fora, MG. 

Jun/2019. ............................................................................................................................. 123 

Anexo A – Questionário, critérios para preenchimento do questionário e escalas 

utilizados na Coorte Prospectiva (entrevista e prontuário). ........................................... 124 

Anexo B - Quadros para elaboração do protocolo (Bundle). .......................................... 134 

Anexo C - Parecer Consubstanciado do CEP. ................................................................. 135 

Anexo D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Pós-informado para 

Usuários....... ....................................................................................................................... 139 

Anexo E - Termo de Confidencialidade e Sigilo. .............................................................. 140 

 



13 

 

1  APRESENTAÇÃO  
 

 Em minha primeira experiência profissional, recém-formada, deparei-me com duas 

situações que direcionariam minha carreira: atuar em um hospital universitário, local que recebe 

acadêmicos de todas as áreas e tem a missão de formar recursos humanos, onde todos os 

funcionários têm responsabilidade sobre isso; e ser lotada no Serviço de Imagem (Radiologia), 

realidade desconhecida por mim até mesmo no que tange ao papel do enfermeiro nessa área. 

 Ao ser apresentada ao serviço, tudo o que foi aprendido na graduação precisava ser posto 

em prática, visto que era um setor que ainda não contava com um enfermeiro responsável. Foi um 

grande aprendizado e ainda é, pois a cada dia a ciência avança, surgem novas técnicas, novos 

equipamentos. 

 De todos os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem em uma unidade 

hospitalar, a punção venosa se faz presente continuamente na Unidade de Diagnóstico por 

Imagem (UDI), onde sua principal finalidade é a administração de contraste para a realização dos 

exames de Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética.  

 A eficácia dessa punção está diretamente ligada ao sucesso do exame e não se deve 

esquecer que ali está uma pessoa que tem sentimentos, anseios, dúvidas e que já passou por 

diversas punções em toda a vida, mas nem todas com êxito. Esse é um momento de oferecer a 

essa pessoa o melhor atendimento, com qualidade, destreza e cuidado. E eu, enquanto 

enfermeira, era a pessoa que precisaria direcionar a equipe para atender com qualidade e 

eficiência, buscando a satisfação das pessoas com o serviço. 

 A punção de vasos é uma atividade rotineira da equipe de enfermagem, e, muitas vezes, 

o procedimento é banalizado quando se pensa que a experiência, por si só, já proporciona a 

destreza necessária. Recordo-me de uma situação ocorrida com um paciente que, já debilitado 

por suas condições clínicas, compareceu ao serviço para a realização de um exame com contraste 

e ocorreu extravasamento deste, ou seja, administração do contraste no espaço extravascular, o 

que causou edema no local da punção e lesões bolhosas. Essa situação foi o ponto-chave para 

que eu procurasse embasamento científico para tratamento desse paciente e, principalmente, 

formas de prevenção desse e de outros traumas vasculares que possam comprometer a 

integridade dos nossos pacientes. 

 Com isso, tive a oportunidade de me inserir no Grupo de Pesquisa Tecnologia, Cultura e 

Comunicação em Saúde e em Enfermagem (TECCSE), em que o processo de punção de vasos 

é uma das temáticas amplamente estudadas. No grupo, iniciei minha preparação para o ingresso 
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no mestrado com o objetivo de aprofundar a temática de punção relacionada com o uso de 

contraste e o papel da equipe de enfermagem nesse processo. 

 Diante disso, a presente investigação buscou analisar o processo de punção de vasos 

periféricos e a ocorrência de trauma vascular em pessoas que utilizaram contraste no exame de 

diagnóstico por imagem (EDI), além da compreensão das Representações Sociais dos usuários 

atendidos em uma UDI sobre o processo de punção de vasos periféricos, o uso de contrastes e a 

realização de EDI. Além disso, foram feitos dois estudos observacionais possibilitando a criação 

de um bundle, divulgado para a equipe de enfermagem, juntamente com a criação de um protocolo 

para orientação dos usuários/acompanhantes, visando a sua segurança e à qualidade do cuidado 

construído a partir de evidências (inter)nacionais.  
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2 INTRODUÇÃO 
 

Os avanços tecnológicos possibilitam importantes transformações em nível mundial e 

trouxeram grandes conquistas para a área da saúde. A descoberta dos raios X, juntamente com a 

criação de equipamentos que utilizam esses e outros tipos de radiação para formação de imagens 

do corpo humano, facilitou o diagnóstico precoce das doenças para uma terapêutica adequada1. 

As Unidades de Diagnóstico por Imagem (UDIs) prestam serviços de apoio diagnóstico, como 

radiologia convencional, tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, 

entre outros. São consideradas uma área essencial para a dinâmica do funcionamento dos 

serviços de saúde, ambulatorial e hospitalar, devido ao desenvolvimento técnico e científico, 

permitindo eficiência nos processos de decisão clínico e/ou cirúrgico que impactam o tratamento 

e acompanhamento dos pacientes2. 

 O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), por meio da Resolução nº 211/19983, 

regulamenta a atuação dos profissionais de Enfermagem que trabalham com radiação ionizante 

nos Serviços de Imagem, Radioterapia e Medicina Nuclear, para assegurar a qualidade da 

assistência prestada aos clientes que são submetidos à radiação ionizante em níveis ambulatoriais 

e hospitalares e promover humanização no atendimento, além de normatizar a consulta de 

Enfermagem a esses clientes. Entre as atribuições da equipe de enfermagem nas UDIs, a punção 

venosa é predominante por possibilitar a administração de meios de contraste para a realização 

dos exames de modo a melhorar a definição das imagens. É um procedimento invasivo e requer 

competência profissional por sua complexidade técnico-científica, além de habilidade 

psicomotora4; 5.  

 A punção de um vaso, apesar de trazer benefícios, pode ocasionar trauma vascular, que 

pode ser definido como estado no qual o indivíduo apresenta “danos internos ou externos (lesando 

diretamente a estrutura do vaso ou desencadeando impacto nas áreas próximas a ele, de origem 

química e/ou bioquímica e/ou física e/ou biológica), em uma ou várias camadas teciduais, ou em 

tecidos subjacentes”6. Há evidências na literatura de que a ocorrência de extravasamento de 

contraste, tipo de trauma encontrado nas UDIs, varia em incidência de 0,5% a 2,2%, com 

aceitabilidade de 0,25% a 0,9%, ou seja, taxas consideradas baixas, embora estejam associadas 

à gravidade do evento7; 8; 9. Relatos descrevem a influência de fatores intervenientes, a exemplo 

do calibre dos cateteres intravasculares e também da velocidade de infusão7; 10.  

Alguns fatores podem contribuir para a ocorrência dos traumas vasculares, como o tipo 

de cateter utilizado, o preparo do local da punção, o tipo de infusão, a técnica de inserção e o 

tempo de permanência do cateter, além de características intrínsecas do paciente. Se, por um 



16 

 

lado, as complicações locais podem ser reconhecidas precocemente, por meio de uma avaliação 

objetiva de parâmetros mensurativos, interativos e clínicos, avaliar e monitorar essas 

complicações constituem critérios capazes de possibilitar a instalação de intervenções para 

prevenção e redução de danos precocemente, sendo que o principal cuidado para a prevenção 

de parte dessas complicações é a realização de práticas recomendadas de punção11. O 

diagnóstico de enfermagem “Risco para Trauma Vascular”, incluído na taxonomia da Nanda 

Internacional12 possibilitou uma nova análise da prática, embasando cientificamente as condutas 

na perspectiva pretendida.  

 Considerando o processo de punção venosa como técnico, científico e relacional, nem 

sempre a percepção dos usuários coincidirá com a dos profissionais, havendo a necessidade da 

utilização de estratégias de comunicação, verbal e não verbal. Tal preocupação reduzirá os 

conflitos relacionados ao processo de comunicação entre indivíduo/profissional de saúde que 

dificultam a participação do indivíduo no seu processo de saúde/doença e em seu 

tratamento/diagnóstico13; 14. 

 Nesse contexto, faz-se necessária uma releitura do processo de punção de vasos 

periféricos na perspectiva das interações pessoais e da vulnerabilidade para trauma vascular 

periférico, a identificação dos sentimentos e comportamentos dos indivíduos atribuídos ao 

processo de punção de vasos para a realização de exames de diagnóstico por imagem, a fim de 

subsidiar a compreensão das peculiaridades que envolvem sua realização e as necessidades 

daqueles que têm seus vasos puncionados, tendo a possibilidade do embasamento para o 

planejamento do cuidado. 

 Diante do exposto, o objeto do presente estudo foi o processo de punção de vasos 

periféricos, a ocorrência de trauma vascular e as Representações Sociais da punção de vasos 

periféricos, do uso de contraste, da realização de exame de diagnóstico por imagem e da remoção 

do cateter intravascular elaboradas pelos usuários de uma UDI. 

A realização da presente investigação se alicerçou nas seguintes justificativas: 1) 

Presença de lacunas na abordagem do processo de punção de vasos periféricos para 

administração de meios de contraste em cenários de Diagnóstico por Imagem na perspectiva de 

um potencial diagnóstico de enfermagem; 2) Necessidade de compreender as especificidades que 

envolvem o processo de punção venosa periférica nesse cenário para subsidiar os cuidados de 

enfermagem; 3) Promover a humanização do atendimento de enfermagem considerando as 

experiências, comportamentos e significados do processo de punção para fins diagnósticos pelos 

usuários e 4) Contribuir para a qualidade e segurança da assistência de enfermagem prestada aos 

clientes submetidos a punção venosa periférica para fins diagnósticos.
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3 OBJETIVOS, HIPÓTESES E PRESSUPOSTOS 

 

A seguir, serão explicitados os objetivos, as hipóteses e os pressupostos desta 

investigação. 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 
 

Analisar o processo de punção de vasos periféricos e a ocorrência de trauma vascular em 

pessoas que realizam exame de imagem em uma UDI; 

Compreender as construções simbólicas e sua origem elaboradas por usuários atendidos 

em uma UDI a respeito do processo de punção de vasos periféricos, do uso de contrastes, da 

realização de EDI e da remoção do cateter intravascular. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Caracterizar o perfil das pessoas atendidas na UDI;  

Calcular a incidência das manifestações de trauma vascular periférico;  

Identificar as manifestações de trauma vascular decorrente do processo de punção venosa 

periférica para a realização de EDI a partir de dados das coortes retrospectiva e prospectiva; 

Correlacionar as manifestações de trauma vascular periférico decorrentes do processo de punção 

venosa periférica para a realização de EDI com contraste com variáveis de caracterização 

sociodemográfica, perfil de punção e número de tentativas a partir de dados das coortes 

retrospectiva e prospectiva; 

Descrever os elementos representacionais, seu sistema hierárquico e as dimensões 

representacionais dos conteúdos das da punção de vasos periféricos, do uso de contraste, da 

realização de exame diagnóstico por imagem e da remoção do cateter intravascular pelos usuários 

da UDI; 

Criar tecnologia na modalidade de bundle e de protocolo institucional alicerçada em evidências 

científicas e situações identificadas no cenário; 

Desenvolver atividades didático-pedagógicas na modalidade de educação permanente. 
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3.3 HIPÓTESES 
 

Foram elaboradas as seguintes hipóteses, contemplando suas respectivas 

correspondentes de nulidade. 

H1: A incidência de trauma vascular periférico em uma UDI é <10%; H0: a incidência de trauma 

vascular periférico em uma UDI é ≥10%;  

H2: A incidência de extravasamento em uma UDI é <1,2%; H0: a incidência de extravasamento em 

uma UDI é ≥1,2%; 

H3: Há correlação das manifestações de trauma vascular com o perfil dos participantes; H0: não 

há correlação das manifestações de trauma vascular com o perfil dos participantes; 

H4: Há correlação das manifestações de trauma vascular com o as variáveis intervenientes; H0: 

não há correlação das manifestações de trauma vascular com as variáveis intervenientes. 

 

3.4 PRESSUPOSTOS 
 

Indivíduos que têm seus vasos periféricos puncionados na UDI compartilhavam do mesmo 

contexto ambiental e por isso possuem condições de ancorar e objetivar aquilo que é socialmente 

comum dentro do processo de punção venosa para a realização do exame, uma vez que a área 

de abrangência do serviço é construída a partir de critérios de localização e contextualização de 

semelhanças socioculturais. Isso lhes proporciona vivências similares com o processo de punção, 

aproximação do objeto desta investigação a ponto de possibilitar a construção social de uma 

representação social entre eles. 
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4 REFERENCIAIS TEÓRICO, CONCEITUAL, METODOLÓGICO E FILOSÓFICO 

 

Foram adotados referenciais conceitual, metodológico, teórico e filosófico para alicerçar a 

presente investigação, a saber: a Radiologia e o uso de contraste; a segurança do usuário e a atuação 

do enfermeiro; processo de punção de vasos periféricos e trauma vascular; Teoria de Betty Neuman e 

Teoria das Representações Sociais (TRS). 

 

4.1 A RADIOLOGIA, O USO DE CONTRASTE 

 

 Os raios X foram descobertos em 1895, em decorrência de estudos com outros raios, por Wilhelm 

Conrad Röntgen, físico e professor da Universidade de Würzburg, na Alemanha. Por se tratar de algo 

ainda obscuro, diferentes experimentos foram realizados para saber de onde viriam esses raios e quais 

seus benefícios15; 16.  

A medicina logo se interessou pela nova descoberta, pois, em um dos experimentos, Wilhelm 

conseguiu radiografar a mão da sua esposa, mostrando que era possível visualizar imagens dos ossos 

da mão e um anel que ela usava, além dos tecidos moles adjacentes, sendo que esses produziam 

imagens mais fracas, mostrando-se mais permeáveis aos raios16; 17.  

 Com o desenrolar dos experimentos, muitos benefícios foram descobertos, trazendo entusiasmo 

não só para a área médica como para todo o público. Alguns médicos sugeriam que os raios pudessem 

ter efeito curativo ou paliativo em doenças como tuberculose e câncer, apresentando também bons 

resultados para tratamento de lesões de pele, além de seu efeito bactericida. Os raios passaram a ser 

utilizados inclusive na área cosmética para depilação16; 17. 

 Apesar desses e tantos outros benefícios, foi descoberto também que a exposição continuada 

aos raios poderia causar efeitos biológicos maléficos em médio e longo prazo. Houve relatos de diversos 

sintomas, como queda de cabelo, vermelhidão, infecção, necroses (Figura 1), entre outros. No entanto, 

muitos relutaram em responsabilizar os raios por estes, atribuindo as causas a outros fatores, como 

sobrexposição a eletricidade ou até mesmo alergia aos raios X. A morte da assistente de Thomas Edison, 

Clarence Dally, devido a queimaduras e uma série de amputações em 1904, fez os médicos acreditarem 

que os raios pudessem ser fatais e as notícias de outras mortes dos pioneiros pesquisadores da 

radiologia publicadas nos jornais levaram à conclusão de que o uso dos raios trazia benefícios, mas 

também poderiam matar. 16 
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Figura 1 - Amputações por necrose secundária à exposição diária aos raios X. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Radiologia-110-anos-de-Historia.pdf. 

 

Estudos posteriores mostraram que qualquer dose de radiação absorvida pode destruir células 

e/ou induzir ao câncer através de mutações celulares. Seu efeito depende da quantidade absorvida pelo 

indivíduo, do tempo de exposição e da forma como foi exposto. Descobriram-se, ao longo dos anos, 

muitas doenças relacionadas à exposição à radiação ionizante, como neoplasias de cavidade nasal, 

pulmão, ossos, pele, leucemias, catarata, infertilidade masculina, entre outros18.  

A utilização indiscriminada dos raios X por muitos não era orientada por seu descobridor, que 

ganhou o primeiro prêmio Nobel na Física, em 1901, visto que ele era extremamente cuidadoso quanto 

à exposição e, sabedor do importante papel diagnóstico dos raios X, ele não acreditava que não fossem 

prejudiciais à saúde15; 16. 

 O importante poder diagnóstico dos raios X levou à inclusão deles nos currículos das escolas 

médicas e também foram criados os laboratórios dos raios X dentro dos hospitais, surgindo assim as 

primeiras instalações permanentes dos raios nos hospitais, trazendo importante avanço para a prática 

médica. Mas uma questão extremamente debatida era sobre quem realizaria e interpretaria as 

radiografias, e, após muitos anos de discussões, surgiu um movimento que pontuou a necessidade de 

formação de médicos e técnicos para atuarem na área16; 19. O primeiro curso de radiologia foi fundado 

em 1916, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro.19  

http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/Radiologia-110-anos-de-Historia.pdf
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 No Brasil, o primeiro aparelho de raios X veio em 1897, comprado pelo médico José Carlos 

Ferreira Pires, instalado na cidade de Formiga, Minas Gerais. Porém, como na cidade não havia energia 

elétrica, essencial para a formação dos raios, foi comprado um gerador de eletricidade a partir de um 

motor de gasolina. A primeira radiografia foi realizada em 1898 e, nessa época, para realizar uma 

radiografia de tórax, eram gastos 30 minutos e do crânio, 45 minutos15; 16; 19.  

A utilização dos raios X como exame foi muito aproveitada no rastreamento da tuberculose e de 

outras doenças pulmonares a partir da técnica popularizada como Abreugrafia (Figura 2), criada em 

1936 pelo médico Manuel Dias de Abreu (1894-1962), difundindo-se rapidamente pelo mundo devido ao 

seu ao baixo custo operacional, além da eficiência técnica, contribuiu também para atividades científicas 

e avanços nos diagnósticos19.  

 

Figura 2 - Aparelho de Abreugrafia. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/A-Hist%C3%B3ria-da-Radiologia-Brasileira.pdf. 

http://www.imaginologia.com.br/dow/upload%20historia/A-Hist%C3%B3ria-da-Radiologia-Brasileira.pdf
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Os avanços na utilização da radiação para diagnóstico médico com seu melhor aproveitamento 

trouxeram muitos benefícios para a área da saúde, produzindo aparelhos com maior potência e qualidade 

que possibilitam a detecção de tumores e fraturas, como na Radiografia Convencional, Tomografia 

Computadorizada (TC) (Figura 3), Mamografia, e o tratamento de doenças como o câncer, para 

eliminação de células tumorais por meio de Radioterapia. A radiação também está presente na medicina 

nuclear, para verificar a fisiologia dos órgãos e dos sistemas do corpo humano. Com a utilização também 

da radiação não ionizante, como na Ressonância Magnética (RM) (Figura 3), que faz uso de um campo 

magnético juntamente com ondas sonoras para formação de imagens, ampliou-se o campo de atuação 

da radiologia, que passou a ser conhecida como Radiologia e Diagnóstico por Imagem20; 21; 22; 23. 

 

Figura 3 - Imagem ilustrativa dos equipamentos de TC e RM. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 
Aparelho de Tomografia Computadorizada Aparelho de Ressonância Magnética 

  
Fonte: https://br.freepik.com/vetores-gratis/ressonancia-magnetica-dos-desenhos-animados-para-tomografia-exame-
medico_2891050.htm 

 

A TC foi criada em 1972, quando Hounsfield, engenheiro, e Ambrose, médico neurorradiologista, 

apresentaram a ideia de obter imagens, inicialmente do cérebro. Por meio de um computador que 

realizava cálculos matemáticos a partir da intensidade de fótons de raios X, imagens eram formadas 

através de pontos luminosos que variavam entre o branco e o preto, utilizando também tonalidades de 

cinza. Inicialmente, uma imagem era obtida após dias e, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje em 

dia, uma tomografia é realizada em minutos. Hounsfield e Cormack, físico e matemático, 

respectivamente, receberam o prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1979 pela invenção. No Brasil, 

o primeiro tomógrafo foi instalado no Hospital da Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de 

Beneficência, São Paulo, em 1977 e, no Rio de Janeiro, o primeiro tomógrafo em funcionamento foi o da 

Santa Casa de Misericórdia, também em 197721. 

A RM utiliza campo magnético e ondas de radiofrequência processadas matematicamente em 

um computador para a obtenção das imagens, utilizando também as variações de cores branco, preto e 

escala de cinza. É considerada radiação não ionizante, pois não utiliza raios X para a formação das 

imagens. Sua aplicabilidade em física e química foi descrita em 1946 por Felix Bloch e Edmond Purcel, 
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que receberam o prêmio Nobel de Física em 1952 pela descoberta da espectroscopia por RM. Na década 

de 1970, surge sua aplicabilidade para a medicina diagnóstica por intermédio de Raymond Damadian, 

Paul Lauterbur e Peter Mansfield. As imagens obtidas por RM se originam das diferenças de 

comportamento dos átomos, traduzindo o modo de distribuição dos átomos de hidrogênio e sua interação 

com os tecidos. No Brasil, o primeiro exame de RM foi realizado em abril de 1986, no Hospital Israelita 

Albert Einstein, em São Paulo, considerado também o primeiro exame realizado na América Latina1; 24. 

A imagem formada por essas diferentes radiações possibilita a distinção das estruturas 

anatômicas de acordo com sua densidade e espessura, permitindo sua diferenciação conforme um 

contraste natural. Porém, algumas dessas estruturas possuem densidades semelhantes, impedindo sua 

diferenciação e, com isso, surgem os contrastes artificiais, visando melhorar a qualidade das imagens25; 

26; 27. 

A utilização de meios de contraste na medicina surge no início do século XX. Diferentes 

compostos foram utilizados, como sulfureto de mercúrio, brometo de estrôncio, ar, oxigênio, dióxido de 

carbono, bário, dióxido de tório, entre outros. Muitos desses foram identificados como tóxicos e até 

mesmo carcinogênicos. Com a evolução da ciência, surgiram compostos que possuíam a mesma 

finalidade, mas com chances reduzidas de eventos adversos26; 28; 29.   

Os meios de contraste, conhecidos também como contrastes, são substâncias químicas que, de 

acordo com suas propriedades físico-químicas, possibilitam essa diferenciação. Essas propriedades, 

como estrutura, ionicidade, densidade, viscosidade e osmolaridade, direcionam cuidados relacionados à 

segurança e sua eficácia. Estudos avançam em busca de melhores contrastes, visto que o ideal seria o 

composto que fornece imagens de qualidade sem causar nenhum dano ou reação adversa ao paciente. 

Atualmente, já existem contrastes com índices reduzidos de reações adversas25; 30. Existem contrastes 

à base de bário, iodo, gadolínio, entre outros. De acordo com o tipo de exame, determina-se o contraste 

que será utilizado. 

Para os exames de TC, o contraste é à base de iodo, administrado por via intravascular e/ou 

oral, em quantidades que variam, em média, de 50 a 100 mL para adultos, com alto fluxo de injeção, 

podendo chegar a 5,0mL/s, de acordo com a indicação do exame. Pode ser classificado, de acordo com 

sua capacidade de dissociação, em dois tipos: iônico e não iônico, sendo que o iônico se dissocia em 

partículas de carga positiva e negativa quando em solução, o que não ocorre com o não iônico, pois não 

libera partícula com carga elétrica quando em solução. A proporção entre essas partículas e o volume 

da solução determina a osmolalidade do contraste. A osmolalidade, juntamente a sua viscosidade, 

determina a tolerabilidade do contraste. Por esse motivo, a administração do contraste não iônico é mais 

segura e tolerável ao organismo em relação ao contraste iônico, sendo mais utilizado atualmente nos 

serviços de saúde25; 30; 31. O contraste iodado não possui contraindicações significativas, mas deve-se 
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atentar para a possibilidade de desencadear a nefropatia induzida por contraste, definida por uma 

redução da taxa de filtração glomerular, causando insuficiência renal aguda. Seu risco de ocorrência é 

aumentado em pacientes que já possuem algum comprometimento renal, além de portadores de diabetes 

mellitus32; 33; 34.    

Nos exames de RM, o contraste é à base de gadolínio, íon paramagnético. Sua administração 

também ocorre via intravascular e/ou oral, sendo administrado, em média, de 10 a 20 mL para adultos, 

com menor fluxo de injeção, a depender da indicação do exame. O gadolínio é um íon tóxico que pode 

precipitar em diferentes tecidos corporais, chegando até a interferir com enzimas. Por isso, deve ser 

associado a moléculas maiores, formando um complexo mais estável, para garantir sua segurança. 

Quando comparado ao contraste iodado, suas propriedades físico-químicas têm importância menor 

devido ao baixo volume de contraste injetado para a realização do exame, sendo também considerado 

mais seguro. No entanto, seu uso é evitado em pacientes portadores de doença renal crônica pelo risco 

de desenvolver Fibrose Nefrogênica Sistêmica, doença de etiologia ainda pouco conhecida, 

caracterizada por endurecimento progressivo da pele, podendo acometer outros órgãos como fígado e 

coração 35; 36; 37; 38.  

Devido a suas propriedades físico-químicas, os contrastes são considerados substâncias 

irritantes e vesicantes, isto é, desencadeiam reação inflamatória, dor e até necrose tecidual na ocorrência 

de administração intravenosa com extravasamento de contraste. A infusão em alta pressão, que ocorre 

principalmente nos exames de TC, potencializa as lesões. Por esse motivo, é imprescindível garantir 

uma via intravascular pérvia, com o calibre compatível com a infusão, para prevenir/minimizar os efeitos 

causados pelo extravasamento39; 40. A incidência de extravasamento de contraste aceitável varia de 0,1% 

a 1,2%41. 

Com o uso de ambos os contrastes, existe o risco para a ocorrência de reações adversas, 

mesmo após uma única administração ou múltiplas. Apesar de raras, são mais comuns com o contraste 

iodado. As reações variam de leves, como náuseas e vômitos, rubor, urticária até as mais severas, como 

laringoespasmo e parada cardiorrespiratória30; 31; 36; 42; 43. 

De modo geral, os contrastes à base de gadolínio são mais seguros em relação ao contraste 

iodado, com risco para reação adversa leve entre 0,07% e 2,4%, reação moderada entre 0,004% e 0,7% 

e reação grave entre 0,001% e 0,01%, sendo que são raros os casos de reação anafilática36; 41; 44. O 

risco para reação adversa para o contraste iodado não iônico varia entre 0,2% e 0,7% para reações 

agudas, que são geralmente mais graves e podem ocorrer em até 20 minutos da administração do 

contraste; e 0,5% a 14% para reações tardias, geralmente leves, podendo ocorrer em até sete dias após 

a administração do contraste41. 



25 

 

Determinados fatores podem desencadear reações adversas, como histórico pregresso de 

reação alérgica a meios de contraste, medicamentos e/ou alimentos, idade, portadores de doenças 

respiratórias, como asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), portadores de doenças 

crônicas, como diabetes, hipertensão arterial sistêmica, doença renal crônica, entre outros. Essas 

informações são importantes para estabelecer prioridades e garantir uma assistência multiprofissional 

segura e de qualidade7; 30; 43; 44; 45. 

Aliadas ao avanço tecnológico, surgem também diretrizes relacionadas à proteção dos 

indivíduos quanto à exposição à radiação para evitar danos. A Portaria nº 453/199846 trouxe importante 

contribuição no Brasil, visto que “estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em 

radiodiagnóstico médico e odontológico, dispõe sobre o uso dos raios-X diagnósticos em todo território 

nacional e dá outras providências”, direcionando os serviços visando à defesa da saúde dos pacientes, 

dos profissionais envolvidos e do público em geral. 

Além da portaria, a NR-32 também faz referência aos cuidados que devem ser tomados pelos 

profissionais que atuam nas áreas de radiação, orientando os profissionais a terem conhecimento 

relacionado aos riscos radiológicos associados ao trabalho, com participação em capacitações contínuas 

sobre proteção radiológica, além de usar os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados e 

estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante. A normativa também orienta os serviços, 

pois necessitam possuir equipamentos para proteção e monitoração individual dos profissionais, além 

de medições ambientais específicas18; 47. 

Os princípios básicos e os cuidados relacionados à proteção radiológica devem ser de 

conhecimento de todos os profissionais de saúde e as instituições de saúde devem fornecer os 

equipamentos necessários para proteção individual e coletiva dos profissionais e usuários do serviço. É 

necessário manter uma rotina de Educação Permanente e Continuada nas instituições para os 

profissionais expostos à radiação, difundindo essas informações, garantindo o bom uso dos 

equipamentos, a segurança dos profissionais e dos usuários48. 

Mesmo diante de todo o conhecimento relacionado ao risco de indivíduos expostos à radiação 

ionizante e da utilização de todos os equipamentos necessários para sua proteção, a saúde desses 

profissionais pode ser comprometida em longo prazo e, por isso, devem-se criar rotinas de 

acompanhamento para detecção precoce de possíveis alterações. Os serviços de saúde ocupacional e 

segurança do trabalho devem acompanhar semestralmente os profissionais expostos, com exames de 

rotina como hemograma, com avaliação das plaquetas18. 
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4.2 A SEGURANÇA DO USUÁRIO E ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO 
 

 O processo de trabalho em uma UDI necessita de um envolvimento multiprofissional, visando a 

melhorias no serviço, bem como à segurança dos pacientes e dos profissionais envolvidos. Entre os 

diversos profissionais, a equipe de enfermagem trouxe grande contribuição para essa área, direcionando 

o olhar para a segurança dos usuários e trazendo melhorias à qualidade dos serviços prestados48. 

A atuação dos enfermeiros nessa área é corroborada pelo que determina a Resolução do Cofen 

nº 347/200949, que normatiza que, sempre que houver ações de enfermagem sendo executadas, é 

indispensável a presença e responsabilidade de um enfermeiro no local48. Além dessa, a Resolução 

211/19983 regulamenta a atuação dos profissionais de enfermagem que trabalham com radiação 

ionizante, bem como orienta sobre o processo de trabalho da enfermagem nessa área. 

A atuação da equipe de enfermagem permeia todo o processo de preparo físico e emocional dos 

pacientes, orientações, execução dos procedimentos e liberação dos usuários que se submetem a 

exames de imagem, atendimento às intercorrências, bem como o preparo do ambiente e dos materiais 

que serão utilizados. É imprescindível sua qualificação para atuar com segurança e qualidade e também 

conhecimento científico e habilidades para detecção precoce de fatores de risco e sinais de reações 

adversas, prevenindo danos aos pacientes. Além disso, é importante identificar as necessidades do 

usuário, que pode estar passando pelo processo de descoberta de uma doença ou agravamento de sua 

condição, e oferecer-lhe atendimento humanizado18; 22; 31; 48; 50; 51.  

Garantir a segurança dos pacientes é dever dos profissionais da saúde, visto que a ocorrência 

de erros relacionados à assistência à saúde vem crescendo nos últimos anos no Brasil e no mundo, e 

grande parte de suas causas são evitáveis. Eventos adversos geram altos custos no sistema de saúde, 

além de danos ao paciente, podendo ser irreparáveis51; 52. 

A realização de um trabalho multiprofissional nas UDIs contribuiu para o enriquecimento da área 

e, nesse sentido, o papel do enfermeiro se fortalece, tornando-se parte integrante e indispensável nesse 

processo. É necessário que o enfermeiro tenha conhecimento e habilidades técnicas, como pensamento 

crítico, habilidades para avaliação clínica, posicionamento seguro do paciente durante a execução dos 

exames, habilidades em situações de urgência/emergência, entre outros. Para a realização de um 

trabalho de qualidade e com continuidade da assistência, mesmo no caso dos pacientes ambulatoriais, 

faz-se necessário ter uma equipe de enfermagem com o dimensionamento de pessoal adequado, 

atividades de educação permanente e educação continuada, além de ter no serviço indicadores de 

qualidade que possibilitem avaliar a assistência prestada43. 

As UDIs devem focar seu atendimento às necessidades dos pacientes de acordo com o exame 

ou procedimento a ser realizado, minimizando riscos e eventos adversos que possam comprometer a 
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integridade de todos os envolvidos. Os profissionais possuem papel importante na prevenção, detecção 

e tratamento dos eventos adversos que podem ocorrer, relacionados a radiação, uso de contraste, e, por 

isso, é imprescindível a realização de um histórico do paciente, com informações referentes a sua 

condição de saúde, suas demandas enquanto pessoa, seus sentimentos, contexto familiar e social que 

está inserido para direcionar a assistência43; 50; 51. 

Diante disso, para direcionar as ações de enfermagem, destaca-se a importância da realização 

da consulta de enfermagem para planejamento do atendimento, voltando-o às necessidades do 

indivíduo. Seu objetivo é prestar assistência de enfermagem sistematizada, facilitando a identificação de 

problemas relacionados ao exame/procedimento que o paciente será submetido para prevenir/minimizar 

riscos relacionados à administração do contraste, qualificando e humanizando o cuidado de 

enfermagem50; 51. 

O enfermeiro, como membro integrante da equipe de enfermagem, exerce funções de gerência 

e administração do cuidado de enfermagem, além da supervisão dos demais membros, bem como a 

execução de atividades e procedimentos de maior complexidade. Por isso, destaca-se sua importância 

nesse ambiente no sentido de estar atento ao desenvolvimento de atividades e procedimentos 

desempenhados pela equipe, entre elas a punção de vasos periféricos para a administração de 

contrastes. Esta atividade é realizada pela enfermagem nas diferentes áreas de atuação, tornando-se 

uma prática corriqueira e aparentemente simples, mas que pode trazer danos ao paciente quando 

desempenhada sem a devida fundamentação teórica51; 53; 54. 

 

4.3 PROCESSO DE PUNÇÃO DE VASOS PERIFÉRICOS E TRAUMA VASCULAR 
 

A punção de vasos periféricos é uma atividade executada frequentemente pelos profissionais de 

saúde de diferentes níveis de formação, principalmente pela equipe de enfermagem. Considerada um 

procedimento invasivo com alto nível de complexidade técnico-científica, é caracterizada por introduzir 

um dispositivo no interior do vaso para diferentes finalidades, como administração de medicamentos, 

reposição volêmica, terapia renal substitutiva, transfusão sanguínea, análise bioquímica, administração 

de contraste, entre outros. Para sua execução, são necessários conhecimentos referentes a anatomia, 

microbiologia, fisiologia, farmacologia, além de habilidade e destreza manual, pois o dispositivo provoca 

rompimento da pele, proteção natural do organismo, criando uma comunicação do meio externo com o 

sistema sanguíneo 4; 55; 56. 

Por apresentar diferentes finalidades e tempo de utilização variado, a punção de vasos é 

considerada um avanço na área da saúde, otimizando o tratamento/manutenção da saúde dos 
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indivíduos. No entanto, é uma porta de entrada para diferentes iatrogenias, incluindo a disseminação 

microbiana4; 53. 

Apesar de ser considerada um procedimento de alto nível técnico-científico, o cuidado prestado 

durante sua execução envolve relacionamento interpessoal entre o profissional e a pessoa que terá sua 

veia puncionada, que possui medos, anseios e experiências anteriores que podem influenciar o êxito ou 

insucesso na realização, o que traz maior complexidade ao processo55.  

 O local escolhido para a realização da punção varia de acordo com a finalidade e depende da 

solução que será administrada e sua duração, idade do usuário, condições clínicas, condições da veia, 

entre outros. São mais utilizadas as veias dos membros superiores (braço, antebraço, fossa antecubital, 

mãos) por terem calibre satisfatório. As veias dos membros inferiores costumam ser evitadas pelo risco 

aumentado da ocorrência de trombose11; 55. 

 Apesar de ser considerado um procedimento simples e corriqueiro na assistência de 

enfermagem, podem ocorrer complicações locais e sistêmicas. São consideradas complicações locais: 

infiltração/extravasamento, flebite, endurado, eritema, dilatação da veia, oclusão, dano ao nervo, 

ligamento ou tendão, trombose, deslocamento do cateter, hematoma, espasmo venoso e infecção local53; 

57; 58. As complicações sistêmicas são caracterizadas por septicemia (infecção sistêmica), reação 

alérgica, embolia, sobrecarga circulatória, entre outros53; 55; 59. 

 As complicações locais são denominadas de trauma vascular periférico (TVP), que é 

denominado como dano em veia ou em tecido adjacente e muitas dessas lesões são passíveis de ser 

minimizadas ou até mesmo evitadas com adoção de algumas medidas, como ajustes na pressão e tempo 

do garroteamento utilizado para visualização/palpação da veia, escolha do calibre do cateter de acordo 

com o calibre do vaso, utilização da técnica asséptica com quantidade mínima de antisséptico 

necessário, fixação adequada do cateter, compressão do local por tempo necessário após a retirada do 

cateter, entre outros39; 59; 60. 

 O diagnóstico de enfermagem Risco para Trauma Vascular direciona a assistência de 

enfermagem nessa temática, além de ser considerado um parâmetro para aferir a qualidade do cuidado. 

Ele corrobora que é possível prevenir/minimizar a ocorrência de trauma vascular, juntamente com a 

adoção de medidas que envolvem uma releitura da prática assistencial de enfermagem, além do 

desenvolvimento de pesquisas na temática12; 39; 55.  

Para que uma punção venosa seja efetiva, é necessário que a equipe de enfermagem tenha 

conhecimento técnico-científico de anatomia, fisiologia, microbiologia e torna-se imprescindível manter 

atualização constante para garantir uma assistência qualificada e que minimize as complicações e/ou 

danos, seguindo as recomendações e evidências científicas4; 53; 60; 61.  
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Especificamente nas UDIs, onde os contrastes são injetados em alto fluxo e em volumes que 

podem chegar a 100mL, a escolha da veia deve ser criteriosa, priorizando as de maior calibre. Além 

disso, as propriedades físico-químicas dos contrastes, como a viscosidade, também sinalizam a 

necessidade de punções venosas de maior calibre, facilitando sua tolerabilidade. É preconizada a 

utilização de cateter intravascular flexível de calibre compatível com o calibre da veia escolhida, 

preferencialmente de tamanhos nº18G (gauge) e nº20G11; 41; 62. Deve-se considerar a vulnerabilidade dos 

usuários que terão seus vasos puncionados, utilizando classificações padronizadas dos tipos de veias, 

para garantir que a veia escolhida é a melhor que o paciente possui. A utilização de dispositivos 

tecnológicos para visualização de veias, como o ultrassom, é uma ferramenta que facilita a punção 

venosa nas veias classificadas como difíceis, permitindo escolher a veia mais adequada para cada 

usuário, sendo um instrumento que embasa a tomada de decisão do enfermeiro, garantindo a segurança 

dos usuários61; 62; 63. 

Para uma assistência de enfermagem qualificada, é importante que haja relação interpessoal e 

comunicação efetiva entre enfermeiro e usuário, que permita compreendê-lo como um ser portador de 

necessidades que precisam ser sanadas/minimizadas para promover a saúde. O processo de 

enfermagem deve ser utilizado para direcionar o planejamento da assistência de enfermagem e a 

aplicação de teorias de enfermagem embasa o conhecimento necessário para compreender o usuário e 

o ambiente em que ele está inserido para a promoção de um cuidado de enfermagem satisfatório e que 

atenda às suas necessidades64. 

 

4.4 TEORIA DE BETTY NEUMAN  
  

O modelo de sistemas de Neuman, também conhecido como Teoria de Betty Neuman, foi 

desenvolvido em 1970 para suprir a solicitação de estudantes por uma visão geral dos aspectos 

fisiológicos, psicológicos, socioculturais e de desenvolvimento relacionados aos seres humanos, 

proporcionando uma visão holística65.  

Foram referências para o desenvolvimento da teoria Chardin e Cornu, a respeito da totalidade 

nos sistemas, Von Bertalanfy e Lazlo, sobre a teoria geral dos sistemas, Selye e Lazarus, sobre a teoria 

do estresse, quando abordou o estresse e o enfrentamento. Isso torna a teoria universal, sendo aplicável 

a indivíduos de muitas culturas e pode ser utilizada pela equipe multiprofissional66. 

 A prática da enfermagem necessita de interação, e essa ideia de sistemas permite o 

conhecimento do todo, mas compreendendo e valorizando as partes. Nesse conceito, a visão holística 

prevalece, sendo considerada por Neuman um conceito tanto filosófico quanto biológico, em que os 
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relacionamentos surgem da totalidade e interação à medida que o sistema responde aos estressores do 

ambiente (internos e externos)65; 66. 

 A teoria se baseia em dois principais componentes: estresse e reação ao estresse. Compreende 

o cliente, que pode ser um indivíduo, família, comunidade, como um sistema aberto, influenciado por 

ciclos de entrada, processo, saída e retroalimentação, desencadeado por estressores, tornando-se um 

processo dinâmico e complexo. A interação do cliente com o ambiente é recíproca, pois ambos podem 

ser afetados um pelo outro positiva ou negativamente, podendo o ambiente se ajustar ao sistema ou o 

sistema se ajustar ao ambiente. A meta é o cliente buscar manter o equilíbrio entre as influências que 

possam desestabilizá-lo65; 66.  

 Essas influências ou estímulos são denominados estressores e possuem capacidade de tornar 

o sistema instável, estando presentes dentro ou fora do sistema (internos ou externos, respectivamente). 

O cliente pode lidar com um ou mais estressores ao mesmo tempo, tornando o sistema ainda mais 

complexo. É importante classificar os estressores de acordo com diversos critérios, surgindo três 

categorias: intrapessoais, interpessoais e extrapessoais65. 

 Os estressores intrapessoais ocorrem dentro dos limites do sistema do cliente, sendo 

manifestados de maneira interna. Os interpessoais estão fora dos limites do sistema, mas têm impacto 

sobre ele. Já os estressores extrapessoais estão a uma distância maior do sistema e, assim como os 

interpessoais, correlacionam-se com o ambiente externo65. 

 Neuman denomina o metaparadigma de pessoa como cliente, na definição de um indivíduo único 

e que deve ser cuidado na sua totalidade. Para sua melhor compreensão, são consideradas as variáveis 

fisiológicas, psicológicas, socioculturais, desenvolvimentistas e espirituais. Essas variáveis interagem 

entre si e devem funcionar em harmonia com os estressores ambientais internos e externos para atingir, 

manter ou reter a estabilidade. Por esse motivo, deve-se evitar sua fragmentação65; 66. 

O sistema do cliente é entendido por linhas que o envolvem para garantir a estabilidade. São 

elas: linha flexível de defesa, que é o limite externo, sendo a proteção do sistema contra os estressores, 

funcionando como um escudo para manter a estabilidade do sistema; linha normal de defesa, 

considerada a estabilidade ou bem-estar habitual, e linha de resistência, que protege a estrutura básica 

quando as demais linhas são invadidas por estressores ambientais65 (Figura 4).  
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Figura 4 - Ilustração esquemática da Teoria dos Sistemas de Neuman na perspectiva de sua utilização para abordagem 
de usuários do SUS que realizam EDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. Adaptação do esquema de Neuman65:p13. 

 

Na teoria, o ser humano é considerado um sistema aberto em constante interação com 

estressores internos e externos, e esse estado dinâmico move-se em direção à saúde ou à doença de 

acordo com as influências que recebe. O metaparadigma ambiente é compreendido como todos os 

fatores internos e externos que interagem com o sistema do cliente, podendo ser classificado como 

interno (influências que estão dentro dos limites do sistema), externo (influências que estão fora dos 

limites do sistema) e criado, que representa a troca de energia entre o cliente e os ambientes internos e 

externos, atuando como protetor com foco na saúde do cliente65. 

Compreende-se o metaparadigma saúde como um estado de bem-estar ideal do sistema e é 

alcançada ou não de acordo com a energia mobilizada na interação sistema-estressores. Quando há 

energia disponível além do necessário, obtém-se o bem-estar (saúde) e, quando é necessária mais 

energia do que está disponível, o sistema se move em direção à doença, podendo desencadear a morte 

caso isso não seja revertido. Nessa perspectiva, o papel da enfermagem, denominando seu 

metaparadigma, é auxiliar o cliente a atingir e/ou manter a estabilidade do seu sistema, direcionando as 

intervenções de enfermagem para identificar os potenciais estressores que possam influenciar o sistema 

para fazer os ajustes necessários, direcionando-o para o bem-estar, com foco na prevenção, classificada, 

por Neuman, como primária, secundária e terciária65; 66. 

A prevenção primária refere-se à identificação e minimização dos fatores de risco que o cliente 

está exposto associados aos seus respectivos estressores. Engloba ações de promoção da saúde 

capazes de capacitar e fortalecer o cliente para conhecer e lidar melhor com seus possíveis 
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estressores65. A seguir, consta na figura 5, um esquema ilustrativo de como a prevenção primária ocorre 

no contexto dos estressores e da intervenção de enfermagem na concepção de Neuman. 

 

Figura 5 - Esquema ilustrativo da prevenção primária segundo a concepção de Neuman. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. Adaptação do esquema de Neuman65:p.13. 

 

Já na prevenção secundária, ocorre a exposição aos estressores, que atinge as linhas de 

defesa do cliente, desencadeando, como reações aos estímulos, sinais e sintomas. O tratamento dos 

sintomas visa fortalecer e estabilizar o sistema para reestruturar as linhas atingidas, minimizando os 

efeitos da exposição65.  A seguir, consta uma ilustração esquemática sobre o mecanismo de articulação 

da prevenção secundária segundo a concepção de Neuman (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Figura 6 - Esquema ilustrativo da prevenção secundária segundo a concepção de Neuman. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. Adaptação do esquema de Neuman65:p.13. 

 

Na prevenção terciária ocorre o reajustamento do sistema com auxílio de fatores que 

contribuem para sua manutenção, retornando com o cliente para as ações de prevenção primária. Sua 

finalidade é priorizar os pontos fortes do cliente para que ele consiga reconstituir seu sistema energético 

para se manter estável65. A seguir, consta na figura 7, uma ilustração esquemática sobre o mecanismo 

de articulação da prevenção terciária segundo a concepção de Neuman. 
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Figura 7 - Esquema ilustrativo da prevenção terciária segundo a concepção de Neuman. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. Adaptação do esquema de Neuman65:p.13. 

 

Para compreender os níveis de intervenções passíveis de serem realizados pelos enfermeiros 

junto a um usuário, segundo a concepção de Neuman, faz-se necessário recorrer ao conceito de 

reconstituição que consiste no retorno e na “manutenção da estabilidade do sistema, após o tratamento 

da reação estressante, o que pode resultar em um maior ou menor nível de bem-estar do que 

anteriormente”65:p.46. 

Esse conceito se alicerça na concepção de que o ser humano possui um potencial capaz de se 

direcionar para uma adaptação que seja “positiva”, ou seja, que o conduza para a recomposição e 

reorganização de seu sistema de energia, de sua estrutura íntima, a ponto de favorecer sua força ou 

energia normal quando confrontado com as condições ambientais, permitindo deduzir e compreender os 

níveis de prevenção apresentados pela teoricista65. 

Para Neuman, a reconstituição advém de uma reação aos estressores, sendo inerente a 

composição dos seres humanos (variáveis fisiológicas, socioculturais, psicológicas, espirituais e 

desenvolvimentais), sendo iniciada pelo cliente no intuito de encontrar um estado de bem-estar, podendo 

originar-se de sua natureza intrapessoal, interpessoal ou extrapessoal65. 

O modelo dos sistemas de Neuman contribuiu para a expansão da ciência da enfermagem pelo 

foco nas necessidades do indivíduo, possibilitando um cuidado individualizado. Isso possibilita 

compreender o paciente como um indivíduo integral que reage aos estressores e dá embasamento ao 

enfermeiro para prever os resultados das intervenções que visam fortalecer as linhas de defesa contra o 

estresse, responsáveis por desestabilizar o sistema. Para um resultado satisfatório, é importante a 
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criação e o estreitamento do vínculo entre os metaparadigmas cliente, a enfermagem, a saúde e o 

ambiente. 

A teoria pode ser utilizada tanto para a área de cuidados intensivos, pelo enfoque na obtenção, 

retomada e manutenção da estabilidade do sistema, como também nas situações de saúde comunitária, 

tendo em vista seu foco na prevenção como intervenção, sendo um referencial teórico-filosófico que 

subsidia a assistência de enfermagem, conforme preconiza a Resolução Cofen n. 358/200966; 67. 

 

4.5 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 
 

 A Teoria das Representações Sociais (TRS) surgiu na França, na década de 50, com o 

psicólogo e pesquisador Serge Moscovici. Posteriormente, outros estudiosos, como Jean Claude Abric 

e Denise Jodelet, também trouxeram contribuições para a teoria. Representam uma forma de 

conhecimento originado da realidade e vivência de determinado grupo social que compartilha ideias e 

significados sobre um objeto. Esse conhecimento é compartilhado no grupo social por meio da 

comunicação, essencial para viver em sociedade68; 69; 70.  

A TRS também é considerada por muitos como teoria do senso comum, pois reflete um modo 

de compreender o mundo e, por meio dele, constrói-se uma realidade social. É uma estratégia que visa 

compreender significados determinados pelo saber coletivo. A teoria se divide nas abordagens estrutural 

e processual, que direcionam sua aplicação. 68; 69; 70; 71.  

Na abordagem estrutural, as representações sociais são como estruturas do conhecimento que 

são formadas a partir de elementos que dão significado entre si e são compartilhadas por grupos. Nessa 

abordagem, as representações formam um sistema composto pelo núcleo central, em que se encontram 

os elementos que integram fortemente a representação com conteúdos estáveis e consensuais, e um 

sistema periférico, que tem caráter flexível, em que é possível acessar as experiências individuais, que 

nem sempre são vivenciadas por todos do grupo social e, por esse motivo, pode ser modificado a 

qualquer instante. Esses conceitos são denominados de Teoria do Núcleo Central, principal teoria da 

abordagem estrutural.72; 73 

Já a abordagem processual possibilita ao sujeito compreender conhecimentos, crenças, valores, 

dando sentido a sua própria existência. É considerada como um processo do que é vivido no cotidiano e 

nas relações que permite melhor entendimento da realidade vivida73. 

Para compreender o processo das representações sociais, é necessário desenvolver, de acordo 

com Moscovici, o mecanismo de ancoragem e objetivação, que visa destacar o objeto e dar um sentido 

a ele. A ancoragem é compreendida como a aproximação do sujeito com o objeto, atribuindo a ele um 

significado, nome ou classificação, transformando uma ideia desconhecida em conhecida. Já a 
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objetivação é a transformação de algo abstrato em algo concreto, e isso envolve a cultura, contexto social 

e a realidade em que o indivíduo está inserido71; 74. 

A seguir, apresenta-se um mapa conceitual no qual são aproximados e articulados os alicerces 

utilizados para a estruturação da presente investigação (Figura 8). A inserção do enfermeiro no serviço 

de diagnóstico por imagem remete ao processo de punção de vasos e suas especificidades para cada 

tipo de exame realizado com contraste. Compete ao enfermeiro a utilização de teoria de enfermagem 

que subsidie a coleta de dados para implementação do processo de enfermagem onde surge, como 

problema de enfermagem, o TVP e sua prevenção. O processo de enfermagem é a base para tomada 

de decisão com foco em intervenções preventivas que garantam a segurança do usuário submetido ao 

exame de imagem, sendo uma delas o processo de educação permanente para orientar e capacitar a 

equipe de saúde e de enfermagem que atuam em conjunto. Destaca-se também a importância de 

valorizar a vivência e conhecimento do usuário, que trás concepções individuais e coletivas sobre a 

punção de vasos, sendo um momento de acolhimento, estreitamento de vínculo e oportunidade de 

educação em saúde. 
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Figura 8 - Mapa conceitual articulando os referenciais, teórico, conceitual, metodológico e filosófico. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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5 MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

A seguir, serão descritas as estratégias utilizadas para operacionalização da presente 

investigação. 

 

5.1 DELINEAMENTO 
 

Pesquisa delineou-se no método misto tipo convergente. No projeto paralelo convergente, 

também conhecido como projeto convergente, as etapas quantitativa e qualitativa ocorrem de maneira 

simultânea, e ambas são igualmente importantes para a investigação. A coleta e a análise dos dados 

foram feitas de forma independente e os resultados obtidos foram mesclados em uma única 

interpretação75.  

Pesquisa operacionalizada em quatro momentos (Figura 9): 1) abordagem exploratória 

(observação participativa e diário de campo) para contextualizar o cenário na etapa qualitativa; 2) coorte 

retrospectiva de fichas de punção intravascular periférica e coorte prospectiva com usuários atendidos 

no cenário da investigação (t0= entrada no setor; t1=punção e t2= infusão de contraste e t3= remoção 

do cateter) com registros fotográficos do sítio de inserção do cateter intravascular periférico; 3) 

Abordagem estrutural e processual da Teoria das Representações Sociais (TRS), sobre a punção de 

vasos, a realização do exame, o uso de contraste e a remoção do cateter intravascular; 4) Elaboração 

de bundle a partir das evidências científicas e abordagem educativa com usuários atendidos na UDI. 

 

Figura 9 - Esquema ilustrativo das etapas metodológicas. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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5.2 CENÁRIO 
 

O município onde os dados foram coletados possui uma população de 516.247 habitantes 

segundo o último Censo/2010, o que corresponde a 2,63% da população do Estado de Minas Gerais. 

Estima-se que, em 2018, sejam 564.310 habitantes. O Plano Diretor de Regionalização de Minas Gerais 

– PDR/MG divide o estado em 13 macrorregiões de saúde, 75 microrregiões sanitárias compostas pelos 

853 municípios76; 77.  

A microrregião a que pertence é composta por 25 municípios, e este é referência em 

procedimentos de média e alta complexidade para cerca de 94 cidades77. A unidade de Atenção 

Secundária à Saúde a ser investigada está entre umas das regiões sanitárias do município e é 

considerada um dos centros de assistência mais modernos do país, com exames pouco comuns no SUS 

e um diferencial no atendimento ao paciente, através do Acolhimento Integrado – um olhar 

multiprofissional que privilegia a pessoa. 

A investigação foi realizada na UDI de um Hospital Universitário situado na região da Zona da 

Mata do Estado de Minas Gerais, responsável por atendimentos de Atenção Secundária à Saúde, onde 

são ofertadas consultas de diversas especialidades com atendimento multiprofissional, exames de média 

e alta complexidade, fisioterapia, terapia renal substitutiva, além de um Centro Cirúrgico Ambulatorial e 

internação de curta permanência para a realização de procedimentos de pequeno e médio porte. Todos 

os atendimentos são conveniados pelo SUS. Nessa UDI, são realizados exames de Tomografia 

Computadorizada, Ressonância Magnética, Radiografia convencional e contrastada, Ultrassonografia, 

Mamografia e Densitometria Óssea. A unidade é dividida fisicamente em dois setores, onde em um 

concentram-se os exames de TC, RM e Raio-X e no outro estão a Mamografia, Densitometria Óssea e 

Ultrassonografia. Esta investigação foi realizada somente no setor que contempla os exames de TC e 

RM, onde é feita a punção venosa para a realização do exame. 

Na unidade, são realizados, em média, 2 mil exames/mês, sendo que, desse quantitativo, são 

350 TCs e 300 RMs. Para um atendimento de excelência, o setor conta com uma equipe multiprofissional 

de, aproximadamente, 45 profissionais, composta por enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos 

em radiologia, médicos, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais, digitadores, assistentes 

administrativos, residentes de medicina e enfermagem, além dos gestores responsáveis legalmente pela 

unidade. 

A estrutura física do setor é composta por: uma recepção; duas salas de Raio-X convencional; 

uma sala de Raio-X telecomandado; uma sala de Tomografia Computadorizada; uma sala de 

Ressonância Magnética; uma sala de comando dos equipamentos de TC e RM; uma antessala que 

contempla o posto de enfermagem, dois leitos para pacientes internados e/ou intercorrências e um local 



40 

 

para realização da punção venosa; um arsenal; dois sanitários para usuários; uma sala de laudos, onde 

ficam os computadores que acessam o sistema eletrônico de arquivamento de imagens para os médicos 

radiologistas emitirem o laudo dos exames; um expurgo; um DML; uma copa para funcionários; uma sala 

com equipamentos para impressão das imagens dos exames; uma sala administrativa e uma sala de 

arquivo de documentos. 

O local delimitado para a realização das punções venosas, na antessala do posto de 

enfermagem, possui uma cadeira específica para punção, com braçadeiras, e, à sua esquerda, um 

armário com todos os materiais utilizados no procedimento. Nesse local, há também uma mesa de mayo 

que fica à disposição da equipe de enfermagem para auxílio caso a punção precise ser realizada na sala 

de exame. 

As salas onde estão alocados os equipamentos específicos para cada exame (Raio-X, TC e RM) 

são refrigeradas pois, para bom funcionamento dos equipamentos, a temperatura do ambiente deve ser 

mantida entre 18ºC e 22ºC. Em cada sala há um termômetro para controle da temperatura. 

O fluxo de atendimento foi compreendido a partir da ambiência, observação participativa, além 

da vivência das pesquisadoras, sendo esquematizado desde a solicitação do exame pelo médico 

assistente até a entrega do resultado do exame, dando continuidade à assistência ao usuário, conforme 

a Figura 10. 

 

Figura 10 - Esquema ilustrativo do fluxo de atendimento na UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Na consulta médica, de acordo com a demanda do usuário, surge a necessidade de realização 

do exame de TC e/ou RM. É emitida pelo médico assistente a solicitação do exame por meio da 

Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (Apac), onde constam dados referentes a 

identificação do usuário, solicitação do exame e sua indicação. 

Com a Apac, o usuário é encaminhado ao serviço de marcação do exame em uma central de 

regulação da macrorregião, que organiza o agendamento e direcionamento dos usuários para a unidade 

onde é realizado o exame. Este agendamento é feito por um sistema que compartilha a agenda entre a 

regulação e a unidade, permitindo consultá-la com antecedência. Esse serviço também é responsável 

por autorizar a solicitação do exame, por meio de um carimbo com data de validade. Assim que o exame 

é agendado, o usuário é contactado para retirar a Apac autorizada no serviço de marcação e receber as 

orientações necessárias para realização do exame. 

No dia agendado, o usuário comparece à UDI, de posse da Apac e cópia do documento de 

identidade com foto, cartão SUS e comprovante de residência, e é acolhido pela recepção do serviço 

(Figura 11), onde é feito o cadastro do usuário, emitida ficha de atendimento e a solicitação do exame é 

direcionada para que a equipe de enfermagem inicie o preparo desse usuário para a realização do exame 

propriamente dito.  

 

Figura 11 - Registro fotográfico da sala de recepção da UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A equipe de enfermagem convoca o usuário, chamando-o por seu nome completo, inicia o 

acolhimento, quando são sanadas dúvidas e questionamentos relacionados ao exame e é aplicado um 

questionário estruturado com informações sobre condições clínicas do usuário, histórico de alergias a 
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medicamentos e/ou alimentos, cirurgias pregressas e motivo da realização do exame. De posse dessas 

informações, inicia-se o preparo do paciente, encaminhando-o para troca de roupa e para a punção 

venosa, quando necessário. 

O usuário é encaminhado à sala de exame pela equipe de enfermagem e o técnico de radiologia, 

onde ele é posicionado de acordo com o tipo de exame para dar início à execução deste. Durante o 

exame, é realizada a obtenção de imagens da fase sem contraste e sua análise é feita pelo técnico em 

radiologia e médico radiologista, quando ocorre a decisão pela administração ou não do contraste. 

Determinadas indicações para os exames subentendem obrigatória utilização do contraste, 

possibilitando a punção venosa antes da realização do exame. Nos demais casos, a punção venosa é 

realizada assim que o médico radiologista determina a necessidade da administração do contraste, 

ocorrendo dentro da sala de exame, seguida da administração do contraste para a obtenção de mais 

imagens.  

Quando é necessário atingir a fase arterial, com volume e fluxo de injeção altos, a administração 

de contraste é realizada por meio de bomba injetora, que possui duas seringas, uma para contraste e a 

outra para solução fisiológica, e apesar de a bomba estar localizada dentro da sala de exame, existe um 

comando externo a sala para acionamento da bomba e liberação para injeção do contraste, onde também 

são definidos os parâmetros de volume infundido do contraste e da solução fisiológica além de determinar 

o fluxo de infusão. Em alguns casos de menor volume de administração do contraste, sua administração 

pode ser realizada manualmente pela equipe de enfermagem. Após nova análise das imagens obtidas, 

o usuário é encaminhado para o posto de enfermagem, onde permanece em observação por 20 minutos 

e é liberado para casa na ausência de intercorrências, após a retirada do cateter intravenoso. É entregue 

ao usuário um protocolo para retirada do resultado do exame. 

Na data programada para retirada do resultado, o usuário retorna à unidade para buscá-lo e 

retorna à rede SUS de regulação para agendamento da consulta com o médico que solicitou o exame, 

dando continuidade à assistência. 

 

5.3 PARTICIPANTES 

 

A investigação se compôs de: 1) Documentações setoriais e 2) Usuários do SUS que tiveram 

seus vasos puncionados na UDI para o uso de contraste.  

As documentações setoriais que integraram a coorte retrospectiva compreenderam as fichas 

de avaliação das punções de vasos periféricos que ficam disponíveis no setor em arquivo separado. 

Nessa ficha, cada linha corresponde a um usuário atendido no serviço. 



43 

 

Foram critérios de inclusão para as fichas de avaliação das punções venosas: todos os 

registros referentes a pessoas atendidas na UDI advindos do recorte temporal compreendido entre o 

período de 30 de setembro de 2016 a 31 de dezembro de 2017, período em que o impresso existiu no 

setor. Critérios de exclusão: 1) Documentação que não estava disponível durante o período de coleta de 

dados em busca por três ocasiões consecutivas com intervalos superiores a um mês e 2) Registros de 

usuários do SUS que foram atendidos no setor e que se encontravam internados.  

O delineamento amostral foi composto por 2.946 registros realizados na ficha de avaliação das 

punções venosas, constituindo a totalidade de registros disponíveis nesse impresso. Por se tratar de 

amostra censitária, não houve previsão de reposição de perdas. 

O segmento de participante composto por usuários do SUS para participação na coorte 

prospectiva e TRS foi integrado pelas pessoas previamente agendadas para realizarem um ou mais 

exames de imagem na UDI, cenário dessa investigação e o recrutamento foi realizado por convite 

individual na ocasião em que adentraram na UDI.  

Foram considerados critérios de elegibilidade para o segmento de usuários do SUS: 1) Idade 

≥ 18 anos; 2) Pessoas que não possuíam limitações na fala que dificultassem/impossibilitassem a livre 

expressão e coerência; e 3) Pessoas que tiveram seus vasos puncionados no ambiente da unidade de 

diagnóstico para a realização do exame. Critérios de exclusão: 1) Aqueles que apresentaram 

intercorrências com risco de morte durante a realização do exame; 2) Pessoas cujo fluxo de atendimento 

da UDI inviabilizou sua participação nas etapas sequenciais da investigação. 

O delineamento amostral dos usuários do SUS foi baseado em critério temporal, tendo integrado 

a investigação 114 usuários.  Desse quantitativo, 76 usuários participaram da coorte prospectiva, 109 

usuários participaram da abordagem estrutural da TRS e 57 usuários participaram da abordagem 

processual da TRS, no período de junho a dezembro de 2018. Cabe mencionar que esse quantitativo se 

modifica entre as diferentes etapas da investigação, pois alguns usuários tiveram a oportunidade de 

participar em mais de uma etapa ou em todas. É importante destacar que, durante a coleta de dados, 

houve interrupção no atendimento dos usuários do SUS devido a um período de desabastecimento de 

contraste, influenciando no quantitativo de usuários participantes. A Figura 12 apresenta a 

esquematização do fluxo e quantitativo dos participantes de acordo com a etapa metodológica realizada.  
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Figura 12 - Representação esquemática do quantitativo de participantes de acordo com cada etapa metodológica 
operacionalizada. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Devido à complexidade implícita em estudos que utilizam o método misto, o instrumento de 

coleta de dados foi estruturado segundo a: 1) Abordagem exploratória – utilizada a observação 

participativa que permitiu que a pesquisadora descrevesse o cenário a partir de sua inserção e 

experiência no cotidiano do mesmo, sendo realizada essa etapa também pelas pessoas que coletaram 

dados para que elas pudessem se inteirar do contexto social em que a atividade de investigação se 

desenvolveu; 2) Abordagem quantitativa – nessa etapa, foram utilizados três tipos de impressos distintos, 

a saber: um destinado a apreender as informações contidas nas fichas de avaliações das punções, um 

destinado a nortear as informações a serem captadas nos prontuários, na abordagem clínica dos 

usuários do SUS e outro destinado a nortear o processo de documentação fotográfica das punções 

acompanhadas; 3) Abordagem qualitativa – nessa etapa, foram documentados o perfil dos usuários, os 

conteúdos evocados e os conteúdos discursivos e 4) Elaboração do bundle utilizando a estrutura 

proposta por Krempser78 (Figura 13).  

 

 

 

 



45 

 

Figura 13 - Ilustração esquemática da localização dos anexos e apêndices de acordo com cada etapa metodológica. Juiz de 
Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

Abordagem exploratória consistiu em uma observação participativa e na documentação das 

situações de caracterização do perfil da instituição e da articulação multiprofissional que viabiliza o 

atendimento da pessoa usuária do SUS, desde sua entrada no setor até sua liberação para alta 

institucional, viabilizada por meio de registro em diário de campo com vistas a contextualizar o cenário 

físico e social da UDI. 

Para a coleta de informações das fichas de avaliação das punções venosas, foi estruturado 

um impresso em folha A4, no modo paisagem, contendo, na parte de cima, sua identificação e da 

instituição, a data em que os dados foram gerados e, a seguir, nove colunas destinadas a captar dados 

referentes a: identificação do usuário, gênero, idade, exame realizado, se foi feita punção venosa e o 

local em que o cateter intravascular periférico foi instalado, o número de tentativas de punção, se houve 

ou não ocorrência de extravasamento de contraste, observações adicionais e horário de saída do setor, 

sendo esta última informação não incluída entre os dados coletados. Esse instrumento continha questões 

abertas, fechadas e semiabertas. 

O instrumento destinado à coleta com o usuário do SUS participante da coorte prospectiva foi 

integrado em um mesmo impresso. Ele visou captar as informações sobre o acompanhamento do 

processo de punção de vasos periféricos na rotina de uma UDI, sendo sua estruturação baseada em 

instrumento previamente validado para fins de avaliação clínica/semiológica por Arreguy-Sena6, sendo 

acompanhado pela recomendação de se realizar registros fotográficos para documentação. Sua 
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estrutura se compôs de: 1) Fluxo do participante na coorte e dimídio puncionado; 2) Dados demográficos; 

história de punção de vasos; 3) percepção das etapas do processo de punção; 4) Acompanhamento 

clínico do local de punção de vasos usando técnicas semiológicas, escala de dor79, de tipo de veia6, 

Escala Portuguesa de Infiltração80 e Escala Portuguesa de Flebite81 e registro fotográfico, tendo como 

critério definições operacionais correlacionado com as técnicas de aferição das variáveis de interesse e 

informações adicionais (ANEXO A: itens 1 a 6). Esse instrumento foi composto de questões abertas, 

fechadas e semiabertas com vistas a captar variáveis de interesse: caracterização dos participantes, 

variáveis intervenientes (calibre da agulha, tipo de dispositivo, características da punção), variáveis de 

desfecho (ocorrência de trauma vascular decorrente do processo de punção venosa para a realização 

do exame) e o perfil dos participantes. 

Para a abordagem estrutural da TRS, o instrumento de coleta de dados foi estruturado para 

possibilitar a aplicação da técnica de associação livre de palavras desencadeadas por termos indutores 

(“pegar veia”, “fazer exame”, “usar contraste”, retirar agulha da veia”). Esse instrumento continha 

questões abertas. 

A abordagem processual da TRS foi desencadeada pela questão norteadora central: “Conte 

um caso sobre o exame que tenha ocorrido com o(a) Sr(a) ou com outra pessoa que tenha chamado sua 

atenção ou que o(a) Sr(a) se lembre sobre o exame e o uso do contraste”. Esse instrumento continha 

questões abertas. 

Considerando que houve mais de uma pessoa coletando os dados, foram elaboradas questões 

secundárias para orientar o auxiliar de pesquisa a coletar as informações relevantes que favorecessem 

a compreensão da experiência, conhecimento, valoração e objetivação dos participantes. Elas foram: 

“Como é para o(a) Sr(a) pegar veia para a realização do exame? Como se sente? O que pensa na hora? 

Como se comporta?”, “Conte um caso sobre punção de vasos que tenha ocorrido com o(a) Sr(a) ou com 

outra pessoa que tenha chamado sua atenção ou que o(a) Sr(a) se lembre sobre a punção da veia”, 

“Como é para o(a) Sr(a) fazer o exame? Como se sente? O que pensa na hora? Como se comporta?”. 

Para a estruturação do bundle, foi utilizada a estrutura proposta por Krempser82 que consiste 

em três quadros: 1) Quadro correlacionando a incidência das manifestações de traumas vasculares 

periféricos identificados com as possíveis causas clínicas e intervenções; 2) Quadro correlacionando os 

princípios norteadores utilizados na construção do bundle segundo reajustes, equivalências e 

justificativas; 3) Quadro contendo o bundle para prevenção de trauma vascular para punções realizadas 

com a finalidade de administração de contraste em TC e RM. 

Para o desenvolvimento da abordagem educativa junto a usuários da UDI, foram utilizados 

como parâmetros a convergência dos conteúdos advindos das abordagens qualitativa (estrutural e 

processual da TRS) e quantitativa, possibilitando a construção de uma ferramenta de apoio para a 
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realização de processo educativo no contexto da sala de recepção da UDI. A partir do diagnóstico do 

perfil institucional foi possível fazer uma releitura da inserção do enfermeiro nesse contexto, em foi 

possível construir três instrumentos: 1) destinado à coleta de dados e avaliação do usuários; 2) lista dos 

potenciais diagnósticos de enfermagem utilizando a taxonomia da NANDA-I e 3) conexão entre 

conteúdos diagnósticos, intervenções e resultados segundo as taxonomias da NANDA-I, Nursing 

Intervention Classification (NIC) e a Nursing Outcome Classification (NOC), respectivamente.  

A estruturação desses materiais foi realizada a partir das evidências identificadas, visando dar 

respostas às situações/circunstâncias problemas identificadas na prática investigada no sentido de tornar 

o processo do exame e da punção de vasos periféricos exequíveis, permitindo que os usuários da referida 

unidade tenham acesso às orientações, adotem comportamentos de enfrentamento positivo frente à 

indicação/realização do exame em um contexto acolhedor. 

 

5.5 PROCESSO DE COLETA DE DADOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Todos os registros realizados foram obtidos com o apoio do aplicativo Open Data Kit (ODK). É 

um aplicativo utilizado para criar e gerenciar a coleta de dados de forma eletrônica, permitindo o registro 

de textos, números, imagens, bem como a criação de alternativas de múltipla escolha em que pode ser 

selecionada uma ou várias delas.83; 84 O conteúdo obtido via ODK foi encaminhado para armazenamento 

em nuvem e captado em planilha Excel for Windows para posteriormente ser tratado de acordo com tipo 

de informação obtida. 

A inclusão de quatro auxiliares de coleta de dados ocorreu pelo vínculo da pesquisadora coincidir 

com sua atuação laboral no cenário da investigação, o que poderia comprometer os resultados por 

intensificação do risco de viés de informação. Esses auxiliares participaram da coleta de dados de todas 

as etapas da investigação e foram treinados previamente para que a coleta fosse o mais homogênea 

possível. Os auxiliares que coletaram a etapa qualitativa fizeram também o diário de campo para que 

suas percepções durante as entrevistas fossem devidamente registradas. 

A Figura 14 faz uma apresentação esquemática do período em que ocorreu a coleta de dados 

segundo a abordagem e a etapa metodológica.  
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Figura 14 - Apresentação esquemática do período de coleta de dados de acordo com a abordagem e a etapa metodológica 
realizada. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 

 

A ambiência, primeira abordagem no cenário da investigação, perdurou até que a pesquisadora 

e os auxiliares de coleta de dados conseguissem descrever de forma detalhada o fluxo de atendimento 

dos usuários e de atuação da equipe de saúde na rotina de funcionamento da UDI (Figura 7). Tal critério 

foi adotado com vistas a dar foco a eventos ocasionais, fato que só seria possível se eles conseguissem 

distinguir a rotina de uma eventualidade.  

O processo de coleta de dados da abordagem estrutural das representações sociais69; 72; 85; 

86; 87 pela técnica de associação livre de palavras foi operacionalizado por meio da solicitação a cada 

participante individualmente que mencionasse as cinco primeiras palavras que lhe viessem à mente 

quando os termos indutores foram mencionados. Essa estratégia foi repetida por quatro vezes, ou seja, 

para cada um dos termos indutores utilizados (“pegar veia”, “fazer exame”, “usar contraste”, “retirar 

agulha da veia”), tendo sido inicialmente dado um exemplo do que seria a realização dessa técnica com 

uma situação hipotética e esclarecido o fato de que não haveria resposta correta ou errada e sim a 

impressão pessoal de cada participante. Essa técnica consistiu na primeira abordagem realizada na 

investigação, tendo em vista evitar viés de contaminação de informação. O apontamento das palavras 

evocadas foi realizado na ordem em que elas foram mencionadas e registradas no aplicativo ODK. 

Palavras mencionadas com período de tempo superior a 4 minutos foram desconsideradas. 

  Os dados resgatados via planilha Excel foram transferidos e mantidos em sua forma original de 

sequência em que foram mencionados por cada participante e transferidos para o programa Word. Nesse 

programa, foi possível alinhar todas as palavras, ordenando-as por critério alfabético e reunir aquelas 



49 

 

que eram iguais a partir do uso de um quadro contendo três colunas: a primeira destinada a palavras-

síntese que traduziam a forma como o conteúdo seria consensualizado; a segunda destinada à reunião 

das palavras iguais, semelhantes e consensualizadas e seus respectivos quantitativos e a terceira coluna 

destinada a registrar o somatório das palavras consensualizadas. Esse processo é denominado de 

elaboração do dicionário88.   

Os cognemas obtidos pela evocação são tratados pela técnica do dicionário com vistas a se 

obter termos passíveis de ser reunidos sem que seja realizada a interpretação ou atribuído significado 

aos dados. Para isso, são reunidos termos equivalentes e aplicada a técnica de análise prototípica89. 

A análise prototípica é uma técnica que, a partir das evocações, caracteriza a estrutura de uma 

representação social e consiste no cálculo da frequência e ordenação do cognemas evocados, 

organizando os dados obtidos em um quadro imaginário que contém quatro quadrantes, conhecido como 

“quadro de quatro casas”72; 90. Os critérios utilizados nesse processo de ordenação são a frequência com 

que os cognemas foram evocados e a prontidão com que cada um deles foi mencionado. Tais critérios 

possibilitam a identificação da ordem média de evocação, que corresponde a um local em que cada 

cognema fica alocado nos quadrantes do quadro de quatro casas, sendo que essa posição permitiu que 

os cognemas fossem interpretados do ponto de vista hierárquico e segundo seus componentes 

representacionais73. 

A estratégia utilizada na operacionalização da análise prototípica foi a triagem hierárquica 

sucessiva, utilizando-se da análise lexicográfica e semântica. Isso equivale a dizer que foi realizada a 

aproximação de termos segundo grau, gênero, tempo verbal, remoção de alocução, de pronomes, de 

preposição, de artigos e de sentidos semânticos com o intuito de se fazer uma aproximação lexical sem 

as distorções provenientes de interpretação dos conteúdos85; 89; 91; 92.  

O produto da elaboração da técnica do dicionário após ser realizada a substituição pelos termos 

consensualizados passou por uma formatação via programa Excel for Windows que viabilizou e 

compatibilizou a organização dessas informações com o processamento dos dados no programa EVOC 

(2000) para operacionalização da análise prototípica. 

O corpus tratado no Software EVOC (2000) forneceu o quadro de quatro casas e a análise 

prototípica. Os componentes representacionais passaram pela análise prototípica e triagem hierárquica 

sucessiva para a identificação dos elementos representacionais salientes. A aproximação de categorias 

semânticas possibilitou a interpretação de dados centrais e periféricos para contextualizar os elementos 

simbólicos salientes.  

Cabe mencionar que, para fins de comparação dos quadros de quatro casas construídos a partir 

dos termos indutores utilizados (pegar veia; fazer exame; usar contraste e retirar agulha da veia), foram 
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adotados os seguintes parâmetros semelhantes, a saber: frequência mínima de 10; intermediária de 20 

e rang de 2,5. 

Na abordagem processual das representações sociais87; 93; 94, foi realizada uma entrevista 

individual em profundidade desencadeada por questões norteadoras principais e secundárias, tendo sido 

o conteúdo mencionado pelos participantes gravado em áudio e denominado de conteúdo discursivo. Os 

registros de áudio foram transcritos na íntegra à medida que foram coletados e formatados em arquivos 

individuais com vistas a compatibilizá-los com sua importação para o programa NVivo, versão 11®.  

Nesse programa, realizou-se o tratamento dos dados, segundo referencial de análise de conteúdo 

proposta por Minayo95.  

A proposta de análise de conteúdo de Minayo é apresentada, operacionalmente, em três etapas. 

São elas: 1) Pré-análise, em que é feita a leitura flutuante e exaustiva do material selecionado, buscando 

conhecer o conteúdo e suas particularidades; 2) Exploração do material, que permite acessar o que está 

explícito e implícito, visando alcançar a compreensão do texto a partir da categorização do texto por 

aproximação de ideias consideradas relevantes e 3) Tratamento dos resultados obtidos e interpretação, 

em que ocorre a interpretação do que foi separado e agrupado, articulando os dados obtidos no estudo 

com a literatura95; 96. 

Os materiais escritos e de áudio de cada participante foram revisitados por leituras sucessivas, 

tendo sido inicialmente realizado leitura flutuante e depois aprofundada, quando os conteúdos 

discursivos foram ouvidos e lidos (simultaneamente) à medida que foram sendo analisados. Foram 

utilizadas categorias a priori para as dimensões representacionais e emergentes para a origem dos 

conteúdos representacionais que, na estrutura do programa NVivo, são denominadas de “nós”.  

O delineamento amostral foi baseado na correlação de Pearson sendo almejados valores de 

≥0,70. Nos casos em que esses valores não foram obtidos, apesar de haver evidências de adensamento 

teórico, o reagrupamento de “nós” foi elaborado, utilizando-se como critério a aproximação de categorias 

até que fossem obtidos valores na correlação de Pearson ≥0,70. 

Após elaboradas as categorias, seus conteúdos foram discutidos segundo evidências da 

literatura, referencial de Neuman e realizada uma análise crítica a partir da aproximação dos conteúdos 

com a realidade dos usuários do SUS. Essa etapa possibilitou a explicitação da análise compreensiva 

sobre as especificidades do processo de punção de vasos na realização de exames de diagnóstico por 

imagem com vistas a captar o sistema hierárquico das representações, suas saliências e origem.  

A coorte retrospectiva originada das fichas de punção e os dados da coorte prospectiva com 

suas respectivas variáveis de caracterização, de interesse e desfecho, após serem coletados com apoio 

do ODK, foram importados da planilha Excel para consolidação dos dados no software SPSS versão 22, 

sendo os dados apresentados e analisados segundo estatística descritiva (frequência simples, 



51 

 

percentual e medidas de dispersão ou espalhamento e de tendência central), além da incidência, risco 

relativo (RR) e quiquadrado (X2), discutidos à luz de referenciais e evidências (inter)nacionais sobre a 

temática. 

A incidência refere-se à quantidade de casos novos que ocorreram em uma população durante 

determinado período97. Por ser uma relação entre eventos ocorridos e eventos possíveis, sua 

interpretação pode ser feita como probabilidade. Seu coeficiente é calculado da seguinte maneira: 

 

Incidência = nº de casos novos da doença/desfecho 
                   nº de pessoas expostas ao risco 

 

Para o cálculo do risco relativo98, foi construído quadro de contingência, em que, nas linhas, é 

apresentada a exposição ou não a determinado fator e, nas colunas, a presença ou ausência do desfecho 

pesquisado, conforme consta no Quadro 1. A partir desse quadro, obtém-se a fórmula para cálculo do 

risco relativo. Os valores obtidos com o cálculo do RR foram interpretados da seguinte forma: RR = 1, 

quando não ocorreu associação entre a variável de exposição e o desfecho; RR < 1, quando a associação 

deveu-se a fator protetor e RR > 1, quando a associação ocorreu devido a um fator de risco, ou seja, 

quanto maior o valor do RR, maior é o risco de a variável de exposição desencadear o desfecho 

estudado. 

 
Quadro 1 - Quadro de contingência e fórmula para cálculo do Risco Relativo. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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O teste qui-quadrado, que também é originado do quadro de contingência citado acima, foi 

utilizado para avaliar a associação entre as variáveis de exposição e o desfecho estudado. Foram 

adotados intervalo de confiança de 95% e p valor ≤ 0,05. 

Na coorte retrospectiva, foi variável de desfecho o extravasamento de contraste e foram 

variáveis intervenientes: gênero, idade, membro puncionado, exame realizado, número de tentativas de 

punção. Já na coorte prospectiva, o trauma vascular foi a variável de desfecho, e as variáveis 

intervenientes foram: exame realizado, as doenças crônicas apresentadas pelos usuários, hábito de 

fumar, características da pele do usuário, número de tentativas de punção, calibre do dispositivo, membro 

puncionado, características de classificação do tipo de veia, local da punção e presença de pelos no local 

da punção. 

Em todas as etapas da investigação, os conteúdos obtidos em cada delineamento foram 

aproximados e triangulados os resultados com vistas à elaboração da convergência de fontes, 

perspectivas (individual ou grupal), visando responder às questões de investigação em coerência com o 

uso do método misto73; 99. 

Tal estratégia motivou a elaboração de instrumentos de coleta e avaliação de dados, bem como 

a elaboração de uma lista preliminar de possíveis diagnósticos, intervenções e resultados de 

enfermagem a partir das situações-problema elencadas nos resultados das abordagens qualitativa e 

quantitativa, visando subsidiar uma atuação do enfermeiro alicerçada em um referencial teórico filosófico 

e conceitual da Teoria de Betty Neuman65. Para isso utilizou-se da técnica do mapeamento cruzado e a 

linha de raciocínio de Risner100; 101. 

 

5.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Foram atendidos todos os aspectos éticos e legais de pesquisa envolvendo seres humanos em 

consonância com Resolução n. 466/2012102 e suas complementares, que incorpora, sob a ótica do 

indivíduo e das coletividades, os referenciais básicos da bioética: autonomia, não maleficência, 

beneficência, justiça e equidade, e visa assegurar os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade 

científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.  

Para realização desta investigação, foi enviado ofício documentando o pedido de autorização 

para as autoridades envolvidas nas investigações vinculadas à instituição proponente e instituição 

participante. O Projeto da pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil e a coleta dos dados somente teve 

início após aprovação do mesmo pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Juiz de 

Fora e do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora, com emissão de parecer 
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favorável. Parecer nº 2.633.992, emitido em 04 de maio de 2018, e CAAE: 1 84973518.0.0000.514 

(ANEXO C). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pós-informado (TCLE) foi aplicado aos usuários 

do SUS atendidos na UDI e à equipe de enfermagem participante (ANEXOS D e E). Foi estruturado em 

linguagem acessível documentando a autorização voluntária, não remunerada e pós-informada emitida 

por cada participante antes de o processo de coleta de dados ser iniciado. Para a utilização dos 

prontuários e documentações setoriais, foi entregue o Termo de Confidencialidade e Sigilo (ANEXO F).  

Classificou-se esta investigação como de risco mínimo, visto que eles são compatíveis com os 

de atividades da vida cotidiana. O tipo de intervenção realizada envolve guidelines, evidências e boas 

práticas sobre o processo de punção realizado inserido no processo de educação permanente da equipe 

de enfermagem em que os dados foram coletados. Os participantes foram orientados pela pesquisadora 

quanto ao objetivo e em que consistiu sua participação como sujeitos voluntários, não remunerados da 

investigação. Cabe mencionar que foi prevista a garantia do anonimato da instituição e dos participantes, 

utilizando-se códigos compostos por número e letras para cadastramento dos participantes. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

A seguir, constam os resultados da presente investigação. Eles estão apresentados segundo: 1) 

Caracterização dos participantes; 2) Representações sociais: abordagem estrutural e processual; 3) 

Coorte retrospectiva e prospectiva sobre processo de punção de vasos em UDI; 4) Construção do bundle 

para prevenção de trauma vascular em punções com a finalidade de administração de contraste em TC 

e RM; 5) Implicações dos achados para a atuação da equipe de enfermagem à luz da teoria de Betty 

Neuman: estressores, desenvolvimento de recursos educacionais e realização de intervenção educativa 

com usuários. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

A seguir, será apresentada a caracterização das fichas de registro de avaliação das punções, 

que compuseram a coorte retrospectiva, e dos usuários do SUS, que participaram da abordagem 

estrutural e processual das representações sociais e da coorte prospectiva.  

 

6.1.1 Caracterização das fichas de registro de avaliação das punções 

 

 A coorte retrospectiva foi realizada com 2.946 registros obtidos através das fichas de avaliação 

das punções. A tabela 1 mostra os dados referentes à caracterização dos registros de avaliação das 

punções segundo gênero, idade e exame realizado.  

 

Tabela 1 - Caracterização dos registros de avaliação das punções realizadas na UDI segundo gênero, idade e exame 
realizado (n = 2946). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variáveis  N % Variáveis N % Md ±DP 
(mín-máx) 

Gênero   Idade (anos)*    
Feminino 1.711 58,1 0I---18 112 3,7  

 
 
 

Md52±16,471 
(02-96) 

Masculino 1.235 41,9 18I---28 183 6,2 
Total 2.946 100 28I---38 282 9,6 

   38I---48 475 16,2 
   48I---58 816 27,7 

Exame realizado   58I---68 635 21,6 
Tomografia Computadorizada 1.490 50,6 68I---78 306 10,4 

Ressonância Magnética 1.422 48,3 78I---88 119 4 
TM + RM 34 1,1 ≥88 18 0,6 

Total 2.946 100 Total 2.946 100 

Fonte: Ficha de avaliação da UDI, cenário da investigação. 
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O perfil dos participantes foi composto por predomínio de: mulheres (58,1%), com idade entre 

48 e 68 anos (27,7% e 21,6%, respectivamente), e o exame realizado com maior frequência foi a TC 

(50,6%). 

 

6.1.2 Caracterização e perfil dos participantes que integraram a abordagem estrutural e 
processual da TRS e a coorte prospectiva 

 

Considerando que o quantitativo de participantes segundo a etapa metodológica foi distinto, 

podendo o mesmo indivíduo participar de mais de uma etapa da investigação, consta, a seguir, a 

caracterização e o perfil deles segundo a abordagem estrutural e processual das representações sociais 

e a coorte prospectiva. 

Integraram a investigação 114 pessoas, usuárias do SUS, cuja caracterização sociodemográfica 

foi realizada segundo o gênero, a idade, a cor de pele, a renda pessoal, o estado civil, a religião, a 

escolaridade e a ocupação (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Caracterização dos participantes segundo gênero, idade, cor da pele, renda pessoal, estado civil, escolaridade, 
religião e ocupação (n=114). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variáveis  N % Variáveis N % Md ±DP 
(mín-máx) 

Gênero   Idade (anos)    
Feminino 70 61,4 18I---28 12 10,5  

 
 

Md57 ±17,604 
(19-85) 

Masculino 44 38,6 28I---38 14 12,3 
Total 114 100 38I---48 11 9,6 

Cor de pele   48I---58 22 19,3 
Branca 59 51,7 58I---68 30 26,4 
Parda 27 23,7 68I---78 17 14,9 
Negra 25 21,9 ≥78 7 6,1 

Indígena 2 1,8 Não responderam 1 0,9 
Não responderam 1 0,9 Total 114 100 

Total 114 100 Renda pessoal (salários mínimos)    
Estado Civil   0 16 14,0  

 
Md1,00 ± 1,905  

(0-14) 

Casado 44 38,6 1 62 54,3 
Solteiro 32 28,1 2 18 15,7 

Separado 13 11,4 ≥3 17 15,1 
União estável 12 10,5 Não responderam 1 0,9 

Viúvo 12 10,5 Total 114 100 
Não responderam 1 0,9 Escolaridade (anos)    

Total 114 100 0 5 4,4  
 

Md 1,0±1,367 
(0-20) 

   1I---5 32 28,1 
   5I---9 29 25,4 
   9I---12 3 2,6 
   ≥12 43 37,7 
   Não responderam 2 1.8 
   Total 114 100 

      Continua 
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Continuação       

Variáveis  N % Variáveis N % Md ±DP 
(mín-máx) 

Ocupação N % Religião e/ou prática religiosa    
Aposentado 50 43,8 Católico 71 62,2  

Serviços Gerais 13 11,4 Evangélico ou protestante 14 12,3  
Estudante 11 9,6 Testemunha de Jeová 14 12,3  

Do lar 10 8,7 Agnóstico 7 6,1  
Outras ocupações* 7 6,3 Umbandista 3 2,6  

Desempregado 7 6,1 Espírita 2 1,8  
De licença  6 5,2 Ateu 1 0,9  

Empresário/comerciante 4 3,5 Não responderam 2 1,8  
Vendedor 2 1,8 Total 114 100  
Autônomo 2 1,8     

Técnico em enfermagem 2 1,8     
Total 114 100     

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota das autoras: *Foram ocupações com frequência de 1 (0,9%) cada: auxiliar administrativo, corretor de imóveis, 
esteticista, estofador, motorista, pedreiro e técnico em laboratório. 

 

Destaca-se o predomínio de mulheres (61,4%), com idade entre 48 e 68 anos (19,3% e 26,4%, 

respectivamente, com mediana de 57 anos), de cor branca (51,7%), casadas (38,6%), católicas (62,2%), 

com renda pessoal de um salário mínimo (54,3%), com 12 anos de estudo ou mais (37,7%) e 

aposentadas (43,8%). 

A seguir, consta o perfil dos participantes que integraram a coorte prospectiva, segundo o exame 

solicitado, o motivo para sua realização, o uso ou não de contraste, a experiência/conhecimento dos 

participantes sobre o exame, a adesão para sua preparação do exame, as comorbidades e o hábito de 

fumar dos participantes (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Caracterização dos 76 participantes da Coorte Piloto segundo tipo e razão de exame realizado, 
experiência/conhecimento sobre o exame, nota de preparação para o exame e comorbidades. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variáveis  N % Variáveis N % Md±dP 
(mín-máx) 

Exame solicitado   Razão do exame    
Tomografia com contraste 47 61,9 Diagnóstico 51 67,1  

Ressonância com contraste 23 30,3 Controle 24 31,6  
Tomografia sem contraste 3 3,9 Complicação 1 1,3  

Ressonância sem contraste 2 2.6 Total 76 100  
Tomografia e ressonância com contraste 1 1,3 Preparação exame (0 a 10/10)  

Total 76 100 0 6 8,4  
 
 

Md10±2,764 
(0-10) 

Experiência/Conhecimento sobre o exame   5 2 2,8 
Já fizeram o exame, receberam/buscaram informação 48 63,2 6 1 1,4 

1ª experiência, receberam/buscaram informação 27 35,5 7 4 5,6 
1ª experiência, não recebeu/buscou informação 1 1,3 8 14 18,5 

Total 76 100 9 9 11,9 
Hipertensão Arterial Sistêmica   10 39 51,4 

Não 44 57,9 Total 76 100 
Sim 32 42,1 DPOC    

Total 76 100 Não 71 93,4  
   Sim 5 6,6  

   Total 76 100  

      Continua 
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Continuação       

Variáveis  N % Variáveis N % Md±dP 
(mín-máx) 

Câncer   Vasculopatia    
Não 54 71 Não 72 94,7  
Sim 22 29 Sim 4 5,3  

Total 76 100 Total 76 100  
Diabetes Mellitus   AVE    

Não 61 80,3 Não 73 96,1  
Sim 15 19,7 Sim 3 3,9  

Total 76 100 Total 76 100  
Cardiopatia   Fumante    

Não 64 84,2 Não 60 78,9  
Sim 12 15,8 Sim 16 21,1  

Total 76 100 Total 76 100  

Fonte: Elaborada pelas autoras 

 

O exame realizado com mais frequência foi a TC com contraste (61,9%), sendo que 67,1% 

estavam realizando o exame para diagnóstico, 63,2% dos participantes informaram que já realizaram o 

exame anteriormente e já possuíam informações sobre o mesmo e 51,4% consideraram que estavam 

totalmente preparados para sua realização. 

As comorbidades mais frequentes foram: Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) (42,1%); Câncer 

(29%); Diabetes Mellitus (DM) (19,7%); Cardiopatia (15,8%); Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

(DPOC) (6,6%); Vasculopatia (5,3%); Acidente Vascular Encefálico (AVE) (3,9%) e 21,1% dos 

participantes são fumantes. 

No que tange ao perfil dos participantes, nas diferentes etapas metodológicas, houve o 

predomínio de mulheres, o que pode ser justificado devido aos possíveis estressores presentes no dia a 

dia delas e de suas responsabilidades. Dessa forma, elas procuram por atendimento com mais 

frequência quando comparadas aos homens, e por esse motivo são maioria nos serviços de saúde103; 

104. 

A faixa etária predominante entre os participantes reflete o envelhecimento populacional no 

Brasil, manifestada pela inversão da pirâmide populacional que, associada à prevalência das doenças 

crônicas não transmissíveis (DCNTs), impacta a saúde pública do Brasil. Um estudo que analisou os 

desafios relacionados ao envelhecimento populacional e o planejamento das políticas públicas mostrou 

que o país ainda não está preparado para atender às demandas geradas pelo envelhecimento 

populacional. Isso traz reflexos em diferentes áreas, incluindo o sistema de saúde, em que será 

necessária sua reestruturação contínua e multidisciplinar. Destaca-se a importância de prover políticas 

públicas específicas que assegurem uma atenção integral a essa população, com enfoque na promoção 

da saúde, prevenção dos agravos e qualidade de vida, reconhecendo as características do 

envelhecimento para possibilitar que a população idosa se mantenha integrada na sociedade105. 
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A realização de ambos os exames de imagem, feitos em mais da metade dos casos para 

descoberta de algum diagnóstico, reflete na vida do usuário que está sendo submetido ao exame e de 

seus familiares/acompanhantes. Apesar de pouco mais da metade dos usuários se considerarem 

totalmente preparados para a realização do exame (escore 10/10) e muitos deles já terem feito algum 

dos exames anteriormente, é importante, para direcionar e subsidiar o planejamento do cuidado de 

enfermagem, saber se as informações já possuídas por eles, de fato, esclarecem todas as suas dúvidas 

e seus anseios relacionados ao exame. Estudos relacionados à descoberta do diagnóstico de câncer 

mostram que receber um diagnóstico desencadeia diferentes sentimentos,  aflições, inquietações e 

desperta fragilidades devido à nova realidade, mesmo quando o resultado já era esperado, de certa 

forma pela pessoa e/ou por seus familiares, tendo em vista o estilo de vida que a pessoa possuía, ou por 

postergar a procura por assistência à saúde106; 107. 

 

6.2 REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ABORDAGEM ESTRUTURAL E PROCESSUAL 

 

Na abordagem estrutural da TRS, as palavras evocadas foram analisadas por meio do quadro 

de quatro casas. Os parâmetros utilizados na análise prototípica segundo os termos indutores foram: 1) 

Pegar veia: participaram 109 usuários do SUS, sendo evocadas 415 palavras/expressões, havendo 70 

cognemas distintos e foram utilizados 68,9% do corpus; 2) Fazer exame: participaram 109 usuários do 

SUS, sendo evocadas 408 palavras/expressões, havendo 80 cognemas distintos e foram utilizados 

70,1% do corpus; 3) Usar contraste: participaram 106 usuários do SUS, sendo evocadas 376 

palavras/expressões, havendo 56 cognemas distintos e foram utilizados 69,4% do corpus e 4) Retirar 

agulha da veia: participaram 107 usuários do SUS, sendo evocadas 372 palavras/expressões, havendo 

56 cognemas distintos e foram utilizados 63,2% do corpus. Na abordagem processual da TRS, 

participaram 57 usuários do SUS. 

A seguir, serão apresentados os dados obtidos a partir dos discursos dos participantes na 

realização das abordagens estrutural e processual das representações sociais sobre a punção de vasos 

periféricos, sendo possível identificar os cognemas evocados (Quadro 2), seu sistema hierárquico e as 

dimensões representacionais, a saber: comportamental e atitudinal; cognitiva e informativa; valorativa e 

objetival. Na aproximação de tais conteúdos com os fragmentos dos discursos (Quadro 3), foi possível 

triangular resultados e identificar as origens dos conteúdos representacionais. 
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Quadro 2 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Pegar Veia” entre usuários do SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: EVOC 2000. 
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Quadro 3 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Dimensões Fontes * Fragmentos de discursos exemplificativos Dendograma e Gráfico de Círculo 
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45 149 

Quando as enfermeiras vinham pegar minha veia, eu ficava muito ansiosa E536. 
[...] consegue pegar (veia) de vez [...] a gente fica esperando a hora que agulha espeta (punção) [...] foi inchando (braço 
do paciente). Aí chamei o enfermeiro e falei [...] o braço dele tá inchando cada vez mais. Ele deve tá fora da veia, né? E004 
Eu fico observando para ver se não vai pegar veia errado, pra não me machucar [...] Só fico com medo de doer (punção) 
E505. Medo de sentir dor (punção), fica muito dolorido E513. 
Aí a gente fica nervosa, não é nervosa, a gente fica apreensiva, com medo entendeu? E502 
Nunca tive medo de agulha não E514. Não sinto nada não, pegar veia é tranquilo E526. 
Depois que pega a veia, a gente acaba relaxando [...] a gente se sente mal, né? Mas, é um mal necessário (punção) E517. 
Quando eu vou fazer qualquer tipo de exame que tem que pegar veia, eu procuro ficar bem relaxada, pra facilitar tanto pra 
quem vai pegar quanto pra mim que vou sentir aquela “espetadinha” [...] não tenho medo, já estou até um pouco 
acostumada (punção) E533.  
Eu fico com medo parece que a veia some, eu fico tranquila, ela aparece, eu não sinto nada E505. 
Eu fico ansioso, nervoso (punção) [...] da agulha, na hora que espeta, fico com medo dela pegar, pegar... fora da veia 
E529. Eu já tô acostumado a tomar tantas picadas, que acho natural, ajo naturalmente. [...] fico muito triste com isso (várias 
tentativas de punção). E008 

 

 
Legenda: 

1: Dimensão comportamental e atitudinal. 
2: Dimensão cognitiva e informativa 

3: Dimensão valorativa 
4: Dimensão objetival 
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41 140 

Não tenho medo de agulha [...] minha esposa, só de ver a agulha, ela cai [...] o meu sogro, se ele vê uma agulha, ele já 
começa a gritar antes da hora [...] O meu filho já é o cheiro, sentir cheiro de éter essas coisas ele costuma até passar mal, 
entendeu? [...] as veias dela (esposa) são muito finas E508. 
Sempre uma tia minha que pega (veia) [...] A minha vó, sempre que ela ficava internada e eles pegavam a veia errada, o 
braço dela ficava muito roxo [...] eu estava doida pra acabar, sair dali E520.  
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35 69 

Às vezes, acontece um erro de não pegar (veia) de primeira, mas isso é normal E525. 
Precisa de um acesso bom, né, mas perdia a veia, né, porque estourava [...] Já, do meu filho, foram pegar e não acharam 
a veia E519. 
O que eu não gosto é da “espetadinha” da agulha. [...] a menina (profissional), na hora que foi tirar a agulha, começou a 
pingar sangue no chão, nunca tinha visto sair tanto sangue assim, muito sangue. E501 
[...] minhas veias são boas pra puncionar. E508. Ver o sangue saindo me causa esse desconforto E515. 
Minha veia é ruim de achar. [...] gostei muito de vocês da Enfermagem. E513. O ruim é só quando é na mão (punção). 
E526. A minha veia é boa de pegar. E527. Na hora, eu penso que vai doer muito (punção) E502. 
Ah, terrível, pânico puro (punção venosa). [...] antes de fazer (punção), meu Deus, é terrível. E020 
Você vê que a pessoa tem que ter um dom mesmo, gostar do que está fazendo porque senão... quem sofre é a gente, 
né? [...] a menina tinha até falado comigo que ele (neto) era ruim de veia. E533. 
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Minha veia é difícil e muito funda. [...] ver se ele vai pegar a veia. [...] ver se o sangue vai subir. [...] sinto a agulha entrando 
na veia, ele rodando a agulha pra ver se acha a veia. [...] A minha irmã, ela... não sei o que aconteceu, que eles foram 
pegar a veia dela e a mão dela inchou muito, ficou igual uma bola, aí depois passou.[...] aí eu não queria fazer, minha tia 
foi conversando comigo, aí eu fiz, depois eu vi que era normal (contraste) E507. 
Da agulha, na hora que espeta, fico com medo dela pegar, pegar...fora da veia [...] O soro ele vem pra cá, né? (veia), aí 
na hora que eu olhei isso aqui (acesso), ficou numa altura, coisa de doido [...] aí eu chamei a enfermeira E529. 

Nota das autoras: Quadro elaborado a partir de dados extraídos do tratamento de dados do programa NVivo Pro 11.  * Número de Fragmentos de discursos alocados segundo eixo. 
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 Foram identificados dois grupos de cognemas no possível núcleo central, quadrante superior 

esquerdo (QSE) a saber: “Doer-incomodar-desconfortar” e “medo-pavor-horror”. Eles remetem a 

sensação que os participantes têm diante do processo de punção de vasos periféricos decorrentes de 

vivências que tiveram quando suas veias foram puncionadas para outras finalidades, retratando 

respostas humanas de dificuldade em enfrentar o procedimento, o que permite identificar a ancoragem 

da punção de vasos no cotidiano dos participantes. Tal fato justifica a necessidade de tais respostas 

humanas serem moduladas por intervenções terapêuticas. Essas impressões foram corroboradas com 

fragmentos dos discursos dos participantes, tais como: “Na hora, eu penso que vai doer muito (punção)” 

E502; “Medo de sentir dor (punção), fica muito dolorido E513; “Ver o sangue saindo me causa esse 

desconforto E515.   

 Na área de contraste, quadrante inferior esquerdo (QIE), constam quatro grupos de cognemas 

que remetem as dimensões representacionais. A dimensão valorativa é expressa pelos cognemas “ruim-

não-gosta” e “difícil”, que exprimem um caráter negativo, fornecendo a explicação das sensações que os 

participantes vivenciaram ou construíram socialmente. Essas sensações são corroboradas pelos 

cognemas alocados no QSE (“Doer-incomodar-desconfortar” e “medo-pavor-horror”) e, quando 

aproximados dos fragmentos dos discursos dos participantes, permitem inferir que eles acessam uma 

avaliação sobre as características do tipo de veia disponíveis para serem puncionadas (ex: “Minha veia 

é difícil e muito funda” E507). 

 A dimensão comportamental é expressa pelo cognema “calma-tranquilidade”. Esse cognema 

remete as estratégias de enfrentamento utilizadas e reconhecidas que são capazes de auxiliar os 

participantes a lidarem com o procedimento de punção de veias, permitindo identificar que eles vinculam 

seu estado emocional com as condições de podem facilitar ou dificultar a realização do procedimento de 

puncionar veia. Este fato é corroborado com conteúdo advindo da abordagem processual, cujo fragmento 

do discurso do participante E505 exemplifica, a saber “Eu fico com medo parece que veia some, eu fico 

tranquila, ela aparece, eu não sinto nada”. 

  A dimensão objetival foi identificada pelo cognema “remédio-tratamento”, que permite acessar a 

razão para se ter um vaso puncionado, seja para fins terapêuticos ou para viabilizar ou conhecer uma 

condição de saúde que requer tratamento.  

 O fato dos participantes evocarem conteúdos que atribuem à punção de vasos as características 

de um evento ruim, difícil, embora seja realizado diante de situações em que há necessidade de se 

infundir “remédios” ou viabilizar um “tratamento”, permite vincular a punção de veia à necessidade dos 

participantes adotarem comportamento de “calma” e “tranquilidade” ao lidarem com o procedimento, uma 

vez que vêem a situação como inevitável. 
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 Na primeira periferia, quadrante superior direito (QSD), estão alocados três grupos de cognemas, 

sendo que todos eles retratam conteúdos que foram objetivados (“agulha-material-equipamento”, 

“sangue” e “veia-acesso”) e que estão presentes no processo de punção de vasos, fato que remete a 

conteúdos reificados. 

 Na segunda periferia, quadrante inferior direito (QID), estão alocados quatro grupos de 

cognemas. Eles remetem a pessoa que realiza a punção (“profissional”), a atividade desenvolvida 

(“picada-espetada”), a habilidade profissional em realizar o procedimento de punção (“acertar-errar”) e a 

sensação expressada ao ser submetido a tal procedimento (“ansiedade-nervosismo”).  

 Tais conteúdos evocados foram corroborados com fragmentos de discursos dos participantes na 

abordagem processual, a saber: “Eu fico ansioso, nervoso (punção) [...] da agulha, na hora que espeta, 

fico com medo dela pegar, pegar... fora da veia” E529. “Você vê que a pessoa tem que ter um dom 

mesmo, gostar do que está fazendo porque senão... quem sofre é a gente, né?” E322. “Eu já estou 

acostumado a tomar tantas picadas, que acho natural e ajo naturalmente. [...] fico muito triste com isso 

(várias tentativas de punção)” E008. 

 Tendo como base os conteúdos advindos da entrevista em profundidade realizada e diante do 

exposto, foi possível dizer que os conteúdos representacionais sobre pegar veia estão nucleados pelas 

sensações desagradáveis ocasionadas pelo contato da pele com a agulha, gerando a “picada-espetada”. 

Os participantes sabem que acessar um vaso permite o contato com o sangue e esse é um procedimento 

realizado por profissionais, com a finalidade de se fazer medicações ou viabilizar um tratamento, cuja 

possibilidade de acerto/erro pode ser influenciada pelo comportamento do usuário que, mesmo 

conhecendo esses aspectos, se sente ansioso, nervoso e com medo. Daí, se deduz que a origem de tais 

conteúdos advém de experiências prévias pessoais e com terceiros, que ocorre a partir da relação 

dialógica de usuários com os profissionais que puncionam os vasos. 

 A seguir, estão apresentados os dados obtidos a partir das entrevistas dos participantes na 

realização das abordagens estrutural e processual das representações sociais sobre fazer exame, sendo 

possível identificar os cognemas evocados (Quadro 4), seu sistema hierárquico e as dimensões 

representacionais, a saber: comportamental e atitudinal; cognitiva e informativa; valorativa e objetival, 

aproximando tais conteúdos dos fragmentos dos discursos dos participantes (Quadro 5), possibilitando 

triangular dados e identificar as origens dos conteúdos representacionais. 
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Quadro 4 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Fazer Exame” entre usuários do SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: EVOC 2000. 
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Quadro 5 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Dimensões Fontes * Fragmentos de discursos exemplificativos Dendograma e Gráfico de Círculo 
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45 149 

Eu vi pela televisão como era (exame). [...] eu sei que já fez (exame) foi minha falecida tia. E537. O exame é um cara (profissional) 
falando “vai pra lá, vem pra cá”. [...] explicou a menina (profissional) antes (explicação sobre como é o exame). [...] gostei muito de 
vocês da Enfermagem [...] Pede (profissional) pra prende a respiração, soltar naquela máquina, né? [...] Meio... impotente. Porque a 
gente fica num lugar sozinha, trancada (durante o exame), sabe? E513.  Eu fico só deitado lá, eles (profissionais) monitoram lá, né? 
[...] eles (profissionais) ficam do lado de fora, e eu fico lá dentro. E012 Peço a menina (profissional) pra me dar bastante atenção, 
que eu sou chiliquenta. E007. Eu fico mais ansiosa pelo resultado (exame). E504. Já tinha feito (exame), já sabia como era, então 
não teve novidade. [...] Um pouco tenso (durante o exame), porque dali pode sair um resultado às vezes desagradável. [...] a gente 
fica meio apreensiva e um resultado que pode... pode não, vai decidir o rumo da minha vida. E511. Não tenho medo, já estou até um 
pouco acostumada (punção). [...] tô com medo de dar alguma coisa e eu lá dentro fechada (uso do contraste). E533.   
Eu cheguei, eles (profissionais) falaram que eu vou ter que usar o contraste, eu não conheço o exame, nunca fiz, aí a gente fica 
nervosa, não é nervosa a gente fica apreensiva, com medo, entendeu? E502. Enfia dentro daquela máquina, de olho fechado, a gente 
tem que fica parado o tempo todo, o corpo dói, o rosto coça e, por um acaso, hoje eu tô gripada ainda, a vontade de tossir veio, é isso 
(como é o exame) [...] a gente deita, aí elas pegam e colocam uma, um negócio no rosto da gente, aí faz a gente fica parada, e aí. 
Eles (profissionais) falam não mexe (risos), não mexe, não pode mexe. Aí a gente, coloca a gente dentro de uma máquina E018. 
Eu tento pensar em outra coisa, coloco uma música na minha cabeça, eu tento pensar em alguma outra situação, eu tento não pensar 
no tempo porque, se eu pensar no tempo, eu vou falar: “nossa está demorando muito” (pensamento durante o exame) E507 
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Já teve um caso de uma menina que estava do meu lado e o profissional que foi fazer não estava preparada para realizar o exame, aí 
ficou espeta aqui, espeta ali e o braço da menina ficou tudo roxo. E514. 
Uma outra moça também fez (exame). [...] As pessoas falavam que causa angústia, ansiedade por ter que entrar no arco. E535. 
Tava internada e fiz o exame de ressonância. [...] Pesquisa (como soube do exame). [...] os outros comentando (como soube do 
exame). [...] Internet. A mídia, a mídia (buscar informação). E015. 
Geralmente a gente se informa mais no google, né, pra ter informação. [...] tem tudo que a gente precisa, entra na internet, no google, 
eles te falam como é o procedimento, falam como é as técnicas. [...] muitas vezes a gente não é médico, mas fica sabendo de alguns 
exames através do google, de informações. E008. Pelo médico (como soube do exame). E010. Dá um pouco de medo, dá medo, você 
senta lá, a máquina levanta (como é fazer esse exame) E009. Meu irmão, já fez (exame). E527. 
Meu marido que já fez (exame). Ele falou pra mim que tiveram que parar o exame pra ele sair um pouco pra se acalmar, que lá 
dentro tem uma máquina enorme que a gente fica dentro dela E533. 
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35 69 

Muito barulho lá (exame). Nosso pai! Fazendo um barulho toda hora, um barulho, muito mesmo. E009. 
Aqui eu me senti bem, em outros lugares que eu fiz aqui dói, aqui eu não senti não (setor do exame), me senti muito bem. [...] fui muito 
bem atendida, pela primeira vez, nunca tinha nem ouvido falar do hospital. E516. 
A gente fica mais nervosa por não conhecer, porque, se alguém explicasse pra gente como é o contraste e o exame, eu acho que pelo 
menos eu ficaria mais calma e não teria tanto medo assim. E502. 
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O médico que pediu (o exame) E517. O médico tá suspeitando que eu dei outro AVC (motivo do exame) E504 
O exame também foi tranquilo, a gente entra num tubo, né? [...] a gente fica ansioso com aquela barulheira lá dentro (exame), um 
barulho enjoado E537. O pessoal muito legal também, todos eles, os enfermeiros, tudo gente legal, ajuda muito também, né? Primeiro 
Deus, depois, a turma é muito legal, né? (risos). E006. Coloca a gente dentro de uma máquina (exame) E020 
Entra lá no tubo, de tempos em tempos, eles pedem pro cê prender a respiração, aí depois pede pra soltar outra vez. E vai fazendo 
por etapa (fazer o exame) [...] tem um negócio pra injetar na veia (contraste), vai mostrar melhor lá dentro, de acordo com o aparelho 
né? Acho que é isso E007. 

Nota das autoras: Quadro elaborado a partir de dados extraídos do tratamento de dados do programa NVivo Pro 11.  * Número de Fragmentos de discursos alocados segundo eixo.
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No QSE, área em que se aloca o possível núcleo central, foi identificado o cognema “medo”, que 

remete a dimensão comportamental/atitudinal, traduzindo o surgimento de possível desconforto em ter 

que realizar um exame ainda desconhecido pelo usuário. Esse sentimento também foi encontrado nos 

discursos dos participantes: “eu não conheço o exame, nunca fiz, aí a gente fica nervosa, não é nervosa 

a gente fica apreensiva, com medo, entendeu? E502”. 

Na área de contraste, QIE, foram encontrados cognemas que expressam o motivo da realização 

do exame (“descobrir-ver-dentro”), a necessidade da sua realização (“fazer” e “bom-útil”), e sensações 

vivenciadas pelos participantes (“desagradável-incômodo”), que foram corroborados com fragmentos dos 

discursos dos participantes, por exemplo: “o médico tá suspeitando que eu dei outro AVC (motivo do 

exame). E504”. 

No QSD, conhecido como primeira periferia, foram identificados os cognemas “tempo-rápido-

demorado”, “máquina-túnel” e “ansiedade-angústia”, que expressam a interpretação do usuário sobre o 

tempo para realização do exame, que dura, em média, 10 minutos para TC e 30 minutos para RM, as 

características dos equipamentos utilizados para a realização os exames e as sensações que isso pode 

desencadear em cada usuário. Alguns fragmentos dos discursos dos participantes corroboram esses 

cognemas: “coloca a gente dentro de uma máquina” E018. “Eu tento pensar em outra coisa, coloco uma 

música na minha cabeça, eu tento pensar em alguma outra situação, eu tento não pensar no tempo 

porque, se eu pensar no tempo, eu vou falar: nossa está demorando muito” (pensamento durante o 

exame) E507. 

Na segunda periferia, QID, foram encontrados cognemas que também caracterizam o exame 

(“barulho”, “local-fechado”, “resultado”), que exprimem sentimentos em relação ao exame (“tranquilo”, 

“nervosismo-tensão”, que mostram a relação entre o desconhecimento do exame (“desconheço”) e os 

impactos na vida do usuário (“saúde-vida-morte”), além da relação com os profissionais envolvidos no 

processo. Essas impressões são corroboradas com alguns fragmentos dos discursos: “um pouco tenso 

(durante o exame), porque dali pode sair um resultado às vezes desagradável” E511, “muito barulho lá 

(exame). Nosso pai! Fazendo um barulho toda hora, um barulho, muito mesmo” E009, “Eles 

(profissionais) falam não mexe (risos), não mexe, não pode mexe. Aí a gente, coloca a gente dentro de 

uma máquina” E018. 

 Com base nesses conteúdos, podemos identificar que os usuários são capazes de descrever 

como os exames são realizados superficialmente. Eles sabem que é importante fazer o exame para 

diagnosticar algo que está sendo investigado no acompanhamento/tratamento de saúde do indivíduo. 

Mesmo sabendo da sua necessidade, a realização do exame exprime sentimentos de medo, ansiedade, 

angústia e nervosismo, relacionados tanto a execução do exame quanto ao seu resultado. O barulho, 
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emitido pelo equipamento de RM, e a sensação de medo (claustrofobia) e abandono que a sala de exame 

provoca nos participantes também contribuem para que esses sentimentos negativos aflorem.  

 Diante disso, cabe aos profissionais que atuam na UDI a utilização de estratégias para estreitar 

o vínculo com os usuários, criando ações que minimizem esses sentimentos identificados nos 

participantes para que a estadia no setor para a realização do exame seja mais tranquila e acolhedora. 

 A seguir, estão apresentados os dados obtidos a partir das entrevistas dos participantes na 

realização das abordagens estrutural e processual das representações sociais sobre usar contraste, 

sendo possível identificar os cognemas evocados (Quadro 6), seu sistema hierárquico e as dimensões 

representacionais, a saber: comportamental e atitudinal; cognitiva e informativa; valorativa e objetival 

aproximando tais conteúdos de fragmentos dos discursos (Quadro 7), possibilitando triangular dados e 

identificar as origens dos conteúdos representacionais. 
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Quadro 6 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Usar Contraste” entre usuários do SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 

 
Fonte: EVOC 2000. 
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Quadro 7 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Dimensões Fontes * Fragmentos de discursos exemplificativos Dendograma e Gráfico de Círculo 

C
om

po
rt

am
en

ta
l e

 A
tit

ud
in

al
  

45 149 

A gente vai dentro daquela maquininha e eles (profissionais) conversam com a gente, é isso. Pede (profissional) pra 
prender a respiração, soltar naquela máquina, né? (como é o exame) [...] se desse alguma alteração (resultado), eu 
procurava saber [...] é um líquido que eles aplicam (contraste), que é pra ter mais claridade do exame [...] sei também que 
ele (contraste) pode dar reação, isso aí eu sei [...] a médica, a enfermeira me perguntou (se já usou contraste) [...] ele 
(contraste) pode prejudicar, pode fazer mal, pra pessoa que for alérgica ao produto, né? [...] sei que é perigoso (contraste), 
isso eu sei. E013.  
Aí tem o contraste, que, embora já tenha tomado outras vezes, ainda me dá um pouquinho de medo.  E530.  
Precisou usar (contraste) e eu, passei muito mal depois, vômito, mal-estar, desmaio. E015. 
Não tenho medo, já estou até um pouco acostumada (punção). [...] tô com medo de dar alguma coisa e eu lá dentro fechada 
(uso do contraste). E533. Me deram o contraste, eu senti tipo uma ânsia de vômito. [...] a hora que começou aplicar aquele 
negócio em mim lá (contraste) e começou a esquentar tudo e... me deu aquela ânsia de vômito. Aí tive que terminar de 
fazer o exame sem o contraste. E508.  Deu um calor na hora (uso do contraste), mas, fora isso... e, na hora de aplicar, o 
local ficou ardendo. E513. 
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Eu cheguei, eles (profissionais) falaram que eu vou ter que usar o contraste. E502. 
Eu ouvi que um ou duas moças tinham morrido e foi porque injetaram contraste; passaram mal e morreram E507 
A criança ficou chorando, furou ela toda (punção). [...] A minha filha já fez (exame). [...] minha prima faleceu fazendo esse 
exame. [...] Ela (prima) teve parada cardíaca na hora que aplicou o contraste. E530. Já ouvi falar na internet (sobre 
contraste). [...] Que dá parada cardíaca, não sei se é verdade, entendeu? Muitas vezes, pessoas desmaiam, entendeu? 
Vários sintomas (sobre o contraste) E008. A menina falou, né, que eu ía sentir um pouquinho de calor nas pernas, aí eu 
pensei... é, isso aí eu já sei (sobre reação do contraste) E529. Sei que é perigoso (contraste), isso eu sei. E013. 
Na hora que vai aplicar o contraste, ele (profissional) avisa que vai aplicar o contraste E003. 
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[...] pra olhar (punção) eu não gosto não, viro pro outro lado (risos) [...] não senti nada na hora que coloco o contraste, num 
tive nada, entendeu? Reação nenhuma graças a Deus [...] É mas também num é nada demais não, tranquilo, graças a 
Deus, né? E006. Na hora que injetou (contraste), doeu bastante, doeu muito, sorte que passa rapidinho, mas foi tranquilo. 
[...] eu estava doida pra acabar, sair dali. E520. Já tomei umas três vezes (contraste) E528. 
Me senti sufocada (sentimento na sala do exame). [...] Horrível é a palavra que define (o contraste) (risos). E526. 
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41 155 

Aí tem o contraste, que, embora já tenha tomado outras vezes, ainda me dá um pouquinho de medo. E530. 
Minha mãe, ela não pode usar o contraste e eu lembro que começou a fechar a garganta dela (mãe) e a gente teve que 
sair correndo com ela pro hospital. Ela teve que tomar um remédio na veia também pra poder cortar o efeito. Aí ela ficou 
internada, então, toda vez que ela precisa fazer exame, ela precisa internar e fazer todo um esquema pra poder tomar 
esse contraste, porque ela não pode ela é realmente alérgica. [...] na família meu irmão também não pode, tem alergia 
(contraste). E504. Parece que aumenta a imagem ou clareia a imagem (contraste), para eles (profissionais) terem uma 
certeza do diagnóstico. E015. 
Eu achava que era outra coisa (contraste), tipo uma anestesia, mas num era isso não [...] dá um gosto de ferrugem na 
boca, o corpo esquenta um pouquinho (contraste) [...] é se espera um pouquinho, se pega a veia, né? Aí espera um 
pouquinho, depois já, já deita e já vai fazendo o procedimento na máquina, prende a respiração, aí espera um 
pouquinho, solta. Aí depois avisa que vai aplicar o contraste, aí vem só aquele gostinho de ferruge, esquenta um 
pouquinho, depois tranquilo (como faz o exame) [...] é um líquido que é aplicado na veia (contraste) E018. 

Nota das autoras: Quadro elaborado a partir de dados extraídos do tratamento de dados do programa NVivo Pro 11.  * Número de Fragmentos de discursos alocados segundo eixo.
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 No QSE, área em que se aloca o possível núcleo central, foram identificados quatro grupos de 

cognema evocados mediante o termo indutor “usar contraste”. Esses cognemas remetem as seguintes 

dimensões: 1) cognitiva/informativa, representada pelo cognema “desconheço”; 2) dimensão 

comportamental, exemplificada pela expressão “medo-preocupação”, que traduz uma resposta humana 

expressa por sentimentos desencadeados pelo enfrentamento do exame; 3) dimensão valorativa, 

exemplificada pela expressão “tranquilo-não-senti-nada”, que traduz ter superado a realização do exame 

após ele ter sido realizado e 4) dimensão objetival, na expressão “medicamento-contraste”, que traduz o 

uso do contraste, que foi indicado/necessário na realização do exame para assegurar imagens mais 

definidas. Esse cognema foi visto na concepção de um medicamento e não como agente utilizado para 

melhorar a visualização das imagens corporais. 

 Alguns fragmentos dos discursos dos participantes ilustram essas impressões: “aí tem o 

contraste, que, embora já tenha tomado outras vezes, ainda me dá um pouquinho de medo” E530, “é 

mas também num é nada demais não, tranquilo, graças a Deus, né?” E006 e “tô com medo de dar alguma 

coisa e eu lá dentro fechada (uso do contraste)” E533. 

 No QIE, foram alocados dois cognemas. A dimensão objetival é identificada pela expressão 

“calor-frio”, que expressa as sensações passíveis de serem vivenciadas na realização dos exames, 

sendo que a sensação de calor surge em decorrência da infusão do contraste utilizado na TC e a 

sensação de frio é em decorrência do ambiente climatizado, necessário para bom funcionamento dos 

equipamentos. A dimensão valorativa é retratada pelo cognema “ruim”. Cabe mencionar que o cognema 

“ruim” foi o mais prontamente mencionado pelo participante entre todos os cognemas, porém foi feito 

com menor frequência o que equivale a dizer tratar-se de uma sensação percebida por um subgrupo de 

pessoas que integraram a investigação.  

 Essas impressões também foram encontradas nos discursos dos participantes, exemplificadas 

por alguns fragmentos, tais como: “Deu um calor na hora (uso do contraste), mas, fora isso... e, na hora 

de aplicar, o local ficou ardendo. E513”, “A menina falou, né, que eu ía sentir um pouquinho de calor nas 

pernas, aí eu pensei... é, isso aí eu já sei (sobre reação do contraste) E529” e “Horrível é a palavra que 

define (o contraste) (risos). E526”.  

 Na primeira periferia, QSD, foi encontrado o cognema “reação-alergia-complicação”, que traduz 

o risco de reação adversa presente em ambos os contrastes e que, apesar de sua incidência ser menor 

que 1%, é a principal causa de medo e tensão nos participantes antes da realização do exame. Alguns 

fragmentos dos discursos dos participantes corroboram essas impressões: “sei também que ele 

(contraste) pode dar reação, isso aí eu sei [...] ele (contraste) pode prejudicar, pode fazer mal, pra pessoa 

que for alérgica ao produto, né? [...] sei que é perigoso (contraste), isso eu sei. E013” e “precisou usar 

(contraste) e eu, passei muito mal depois, vômito, mal-estar, desmaio. E015”. 
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 Na segunda periferia, QID, foram evocados os cognemas “veia”, “conheço”, “melhora-imagem-

visualização”, ouvi-dizer-informação” e “tempo-rápido-demora”. Esses cognemas traduzem a real 

utilização do contraste. Por terem menor frequência de evocação e por não terem sido prontamente 

evocados, podemos sugerir que somente um pequeno subgrupo tem acesso a essas informações, 

provavelmente aqueles que já realizaram o exame com contraste anteriormente. Essas informações são 

corroboradas por fragmentos dos discursos dos participantes, tais como: “é um líquido que eles aplicam 

(contraste), que é pra ter mais claridade do exame. E013”, “Já tomei umas três vezes (contraste) E528” 

e “é um líquido que é aplicado na veia (contraste) E018”. 

 O uso do contraste foi percebido como algo ainda distante da realidade dos participantes, 

percebido a partir do sentimento de medo e preocupação, pois mesmo os participantes que já o utilizaram 

anteriormente também apresentam esses sentimentos.  O contraste é compreendido pelos participantes 

como um medicamento e sua real finalidade, que é a capacidade de melhorar a visualização das 

estruturas corporais, ainda não é compreendida pelos usuários, podendo ser essa a causa de 

preocupação e desconfiança.  

A seguir, estão apresentados os dados obtidos a partir das entrevistas dos participantes na 

realização das abordagens estrutural e processual das representações sociais sobre retirar a agulha, 

sendo possível identificar os cognemas evocados (Quadro 8), seu sistema hierárquico e as dimensões 

representacionais, a saber: comportamental e atitudinal; cognitiva e informativa; valorativa e objetival 

aproximando tais conteúdos de fragmentos dos discursos (Quadro 9), possibilitando triangular dados e 

identificar as origens dos conteúdos representacionais. 
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Quadro 8 - Quadro de quatro casas obtido a partir do termo indutor “Retirar Agulha da Veia” entre usuários do SUS. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Fonte: EVOC 2000. 
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Quadro 9 - Dimensões representacionais, fontes, número de fragmentos utilizados e fragmentos exemplificativos. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Dimensões Fontes * Fragmentos de discursos exemplificativos Dendograma e Gráfico de Círculo 

C
om
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am
en

ta
l e

 
A

tit
ud

in
al

  

45 149 

Só penso em acabar logo (punção) [...] ansiosa pra poder fazer (exame), poder vê o que que é que vai dar, a gente fica 
naquela expectativa, né? E019. 
Já teve um caso de uma menina que estava do meu lado e o profissional que foi fazer não estava preparada para realizar 
o exame, aí ficou espeta aqui, espeta ali e o braço da menina ficou tudo roxo E514. 
Já vi as pessoas tentando achar veia de alguém [...] num achar (veia) e ficar meio que desesperado e chamar outro 
(profissional) pra ajudar E011 
Eu fico tranquila porque, de tanto a gente tem que fazer (punção), acostuma [...] depois que a gente faz a primeira vez, a 
gente acaba acostumando [...] aí eu travo a boca assim (durante a punção) só pra diminuir um pouquinho da dor, aí alivia 
um cadinho (risos) E509. 

 

 
Legenda: 

1: Dimensão comportamental e atitudinal. 
2: Dimensão cognitiva e informativa 

3: Dimensão valorativa 
4: Dimensão objetival 

C
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a 
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41 140 

Na hora de tirar o sangue, o rapaz (profissional) ficou rodando, sambando com a minha veia pra lá e para cá, aí ele tirou e 
não sangrou, porque não era veia, ele espetou de novo e meu braço ficou todo roxo E505. 
A minha irmã, ela... não sei o que aconteceu que eles foram pegar a veia dela e a mão dela inchou muito, ficou igual uma 
bola, aí depois passou [...] eu faço de tempo em tempo (exame), eu falo “ah, normal”, mas quando chega aqui, na hora, eu 
esqueço de como é. E507  
Eu conheço um senhor que pegaram, mais aí não foi na veia não, foi no músculo e que depois ficou tudo roxeado e inchou, 
quase que ele perdeu o braço. E528. 
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A menina (profissional), na hora que foi tirar a agulha, começou a pingar sangue no chão. Nunca tinha visto sair tanto 
sangue assim! Muito sangue! E501. 
Eu fico ansiosa, mas não pelo exame ou pelo local e sim pelo resultado E505. 
É mas também num é nada demais não, tranquilo, graças a Deus, né? E006. 
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Procedimento padrão (punção venosa) E016 
[...] que eles foram pegar a veia dela e a mão dela inchou muito, ficou igual uma bola, aí depois passou. E507 
Toda vez que eu faço exame, espero que a doença tenha regredido. [...] Eu me informei mais ou menos é isso que 
acontece. E008. 

 

Nota das autoras: Quadro elaborado a partir de dados extraídos do tratamento de dados do programa NVivo Pro 11.  * Número de Fragmentos de discursos alocados segundo eixo.
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 No QSE do quadro de quatro casas, área em que se aloca o possível núcleo central, foram 

identificados três grupos de cognema que foram evocados mediante o termo indutor “retirar agulha da 

veia”. São eles: “alívio-tranquilidade” e “não-sinto-nada”, que traduzem a ideia de que é um procedimento 

simples, mas que diminui o sofrimento e “dor-incômodo”, que pode ser proveniente de experiências 

anteriores dos participantes. Alguns fragmentos dos discursos dos participantes ilustram essas impressões: 

“só penso em acabar logo (punção). E019”. 

 No QIE, foi alocado o cognema “bom”, que remete a dimensão valorativa e também reflete um 

momento que traz alívio para os participantes. Essa impressão é corroborada por fragmentos dos discursos 

dos participantes, tais como: “é, mas também num é nada demais não, tranquilo, graças a Deus, né? E006”. 

 Na primeira periferia, ou seja, no QSD, os cognemas evocados foram “final-exame” e “sangue”, que 

remetem a ideia de um procedimento necessário que faz parte do processo de punção de vasos. Alguns 

fragmentos dos discursos dos participantes corroboram esses achados: “Procedimento padrão (punção 

venosa) E016” e “a menina (profissional), na hora que foi tirar a agulha, começou a pingar sangue no chão. 

Nunca tinha visto sair tanto sangue assim! Muito sangue! E501”. 

 Na segunda periferia, QID, foram evocados os cognemas “rápido”, refletindo um procedimento 

simples e que ocorre rapidamente, e “roxo-inchado-vermelho”, que traduz problemas que ocorrem pela 

compressão do local de inserção do cateter intravascular após sua retirada por tempo inferior ao necessário 

para prevenir o sangramento e a formação de hematoma. Alguns fragmentos dos discursos dos participantes 

ilustram essas impressões: “A minha irmã, ela... não sei o que aconteceu que eles foram pegar a veia dela 

e a mão dela inchou muito, ficou igual uma bola, aí depois passou. E507”, “Eu conheço um senhor que 

pegaram, mais aí não foi na veia não, foi no músculo e que depois ficou tudo roxeado e inchou, quase que 

ele perdeu o braço. E528”.  

 A remoção da agulha da veia após a realização do exame foi retratada como um procedimento que 

faz parte do processo de punção de vasos periféricos, identificando o término desse processo. Isso 

desencadeia sensações de alívio, tranquilidade na maioria dos participantes, pois reflete também o momento 

de confirmação do êxito do exame. No entanto, complicações locais também podem ocorrer, sendo a 

principal delas a ocorrência de hematoma pós-punção. O hematoma pode ser desencadeado por 

transfixação da veia no momento da punção ou por ausência de digito pressão eficaz no momento de retirada 

do cateter intravascular. Ambas as causas podem ser evitadas ou minimizadas por ações de enfermagem. 
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 Na análise dos dados provenientes das evocações e das entrevistas em profundidade, emergiram 

duas categorias, conforme consta na Figura 15. São elas: 1) Vivências da trajetória da solicitação à 

realização do exame e 2) Rede de apoio pessoal e informativa na realização do exame. 

 

Figura 15 - Dendograma e gráfico de círculo sobre a origem dos conteúdos representacionais acerca da realização do exame de 
imagem. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
 

 
Fonte: Programa NVivo Pro11. 
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Na categoria intitulada “Vivências da trajetória da solicitação à realização do exame”, emergiram 

os seguintes conteúdos temáticos: Conhecimento e informação; Comportamento e atitude e Valorativo. Para 

exemplificar tais conteúdos, constam, a seguir, fragmentos dos discursos dos participantes: 

 

Dimensão comportamental e atitudinal 
Eu tenho medo [...] aí vem aquela preocupação: “será que vai doer?” [...] na hora, eu só penso em 
terminar logo (punção) [...]. E502 
[...] eu já me acostumei, né? Faço acompanhamento, então eu fico mais ansiosa pelo resultado 
[...]. E504 
Dor, medo de sentir dor, fica muito dolorido [...]. E513 
Eu fico ansioso, eu fico assim... ansioso, sabe? Eu fico ansioso, nervoso [...]. E530  
Dimensão valorativa 
Eu acho muito complicado [...]. E501 
[...] fico mais insegura pelo resultado [...] a gente fica meio apreensiva e um resultado que pode... 
pode não, vai decidir o rumo da minha vida [...]. E511 
[...] pra mim, é uma dor que não tem como explicar [...]. E534 
Dimensão cognitiva e informativa 
[...] costuma até os braços dela ficar roxo [...]. E508 
O exame é tranquilo, mas agora parece que eu vou ter que usar um contraste, esse é o problema, 
eu nunca usei contraste. [...]. E515 

 

Os conteúdos que integraram a categoria versaram sobre sentimentos e comportamentos quanto ao 

exame, sentimentos e a importância do resultado, pensamentos de dúvida quanto ao êxito do exame, 

religiosidade e habilidades dos profissionais, exemplificados, a seguir, através de fragmentos dos discursos 

dos participantes: 

 

Sentimentos e comportamentos quanto ao exame: Normal, só fico com medo de doer [...] eu fico 
com medo, parece que veia some, eu fico tranquila, ela aparece [...] eu fico ansiosa [...]. E505 
Normal, tipo assim, sempre fui curiosa, eu fico olhando e tal [...]. E520 
Esse exame que eu vou fazer, pra mim, ele é muito importante [...]. E532 
Sentimentos e a importância do resultado: [...] então assim eu estou mais preocupada com o 
resultado [...]. E504 
Porque dali pode sair um resultado às vezes desagradável [...] a gente fica meio apreensiva e um 
resultado que pode... pode não, vai decidir o rumo da minha vida. E511 
Dúvida quanto ao êxito do exame: [...] não gosto de ficar olhando, só de pensar que eu vou ter que 
sentir a agulha entrando na minha veia [...], mas eu tenho fé que esse resultado não vai ter nada 
de errado.  [...] é mais o resultado, porque dele eu vou saber se o meu tratamento foi ou não eficaz 
[...]. E534 
Religiosidade: [...] eu tenho fé que vai dar tudo certo. [...]. E534 
[...] na hora de pegar a veia, o que eu não gosto é da “espetadinha” da agulha [...] na hora, eu fecho 
o olho e só penso em respirar fundo [...] peço forças a Deus, porque é só ele pra ajudar, né? [...]. 
E501 
[...] essa “espetadinha” que deixa a gente meio nervoso, né? [...] eu gosto que pega nesse aqui [...] 
pedir a Deus que dê tudo certo, né? [...]. E533 
Habilidades dos profissionais: Quando a pessoa tem a mão boa, como a moça aqui, rapidinho 
pega, agora, quando não conseguem, ficam procurando [...]. E530 
Eles (profissionais) falam: “Não mexe (risos), não mexe, não pode mexer”. Aí, coloca a gente dentro 
de uma máquina. E018 
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Sobre os sentimentos e comportamentos relacionados ao exame, em um estudo qualitativo realizado 

em uma clínica radiológica, envolvendo cem participantes predominantemente do sexo masculino, estes 

foram indagados sobre como lidavam com o fato de precisarem fazer exames e, como resposta, foram 

mencionados: sentimentos que retratam o processo como um todo ou conteúdos focais como o preparo para 

o exame, a punção de vasos, suas impressões de desconforto ao realizá-la, além de descreverem o 

ambiente, os aparelhos de RM ou TC, a posição em que ficaram e a necessidade de permanecerem imóveis 

para viabilizar a operacionalização dos exames23. 

Houve relato de ansiedade nos momentos em que antecederam a realização do exame. Outros 

sentimentos que emergiram foram o nervosismo e o medo, tendo sido considerada uma estratégia capaz de 

auxiliar os pacientes no processo de enfrentamento a explicação dos profissionais aos usuários sobre o que 

lhes sucederia durante o exame, tendo em vista que era a primeira vez que alguns deles realizavam o exame 

e não tinham conhecimento do local onde este seria feito e dos equipamentos utilizados23; 50. 

Em relação aos sentimentos e importância relacionada ao exame, num estudo com abordagem 

qualitativa, em que participaram 12 familiares que aguardavam o término do tratamento de seus parentes, 

foi destacada a importância de conhecer os sentimentos relacionados aos exames realizados e à revelação 

de um diagnóstico. Isso porque esses momentos podem ser impactantes para as pessoas, por requererem 

mudanças na vida pessoal e familiar. Tais impactos podem causar reações variadas de acordo com o 

enfrentamento da pessoa, podendo resultar em inquietação e aflição106. 

A necessidade de enfrentar uma situação impactante pode justificar o fato de algumas pessoas 

utilizarem mecanismos de defesa, como medo, raiva, barganha ou outros sentimentos/sensações como a 

ansiedade. Daí haver a recomendação ao profissional para a realização de um acolhimento e uso da 

conversa direcionada para a identificação de formas de enfrentamento que estão sendo acessadas108; 109. 

Há na literatura uma pesquisa que utilizou a abordagem qualitativa delineada na forma descritiva, 

que foi realizada em um hospital de referência no município de Floriano, Estado do Piauí. Ela foi realizada 

com 12 participantes, por amostra aleatória. O objetivo era descobrir quais os sentimentos vivenciados no 

momento de realização de um exame e as possíveis dúvidas relacionadas ao procedimento. Identificou-se 

que o êxito do exame pode estar ligado ao fato de os participantes não conhecerem os profissionais que 

realizarão os procedimentos. Por meio de fragmentos de discursos, esse estudo possibilitou compreender 

que as pessoas que fazem exames de rotina para fins de acompanhamento de seu diagnóstico possuem 

sentimentos negativos em relação ao exame110. 
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Em outro estudo, foi possível identificar nos fragmentos de relatos de pessoas submetidas a exames 

as reações delas em algumas ocasiões e as suas manifestações por meio de comportamentos ou 

sintomatologia orgânica em resposta ao possível resultado dos exames109. 

Em um estudo de revisão integrativa envolvendo 13 anos de produção científica sobre como as 

pessoas utilizam a religiosidade/espiritualidade como forma de enfrentamento pessoal em situações de 

sofrimento e/ou tratamento de doença, foram avaliadas 232 publicações e identificou-se que a religiosidade 

e a espiritualidade são utilizadas como um recurso de ancoragem para estruturação de enfrentamento de 

situações e sentimentos conflitantes e acessados em ocasiões de estresse, medo e alteração no estado de 

saúde. Nesses casos, a religião, a fé e a espiritualidade funcionaram como estratégia de defesa, favorecendo 

a compreensão do momento existencial e a aceitação do estado de saúde-doença. A prática da 

religiosidade/espiritualidade mostrou-se como relevante e auxiliar na busca por equilíbrio para viver e aceitar 

seu estado de saúde111. 

Na categoria intitulada “Rede de apoio pessoal e informativa na realização do exame”, emergiram 

as seguintes dimensões representacionais: Conhecimento e informação; Comportamento e atitude; 

Valorativo e Objetival. Para exemplificar tais conteúdos, constam, a seguir, fragmentos dos discursos dos 

participantes:  

 

Dimensão cognitiva e informativa 
[...] Pesquisa (como soube do exame). [...] os outros comentando (como soube do exame). [...] 
Internet. A mídia, a mídia (buscar informação). E015. 
Geralmente a gente se informa mais no google, né, pra ter informação. [...] tem tudo que a gente 
precisa, entra na internet, no google, eles te falam como é o procedimento, falam como é as 
técnicas. E008. 
Dimensão comportamental e atitudinal 
Já tinha feito (exame), já sabia como era, então não teve novidade. E511. 
eu não conheço o exame, nunca fiz, aí a gente fica nervosa, não é nervosa a gente fica apreensiva, 
com medo, entendeu? E502. 
Dimensão valorativa 
Aqui eu me senti bem, em outros lugares que eu fiz aqui dói, aqui eu não senti não (setor do 
exame), me senti muito bem. [...] fui muito bem atendida, pela primeira vez, nunca tinha nem ouvido 
falar do hospital. E516. 
A gente fica mais nervosa por não conhecer, porque, se alguém explicasse pra gente como é o 
contraste e o exame, eu acho que pelo menos eu ficaria mais calma e não teria tanto medo assim. 
E502. 
[...] tenho pavor de fazer alguma coisa que eu sei que eu vou sentir dor [...] a gente fica mais 
nervosa por não conhecer (exame) [...]. E502 
Dimensão objetival 
 [...] Por que a gente fica num lugar sozinha, trancada, sabe? E513 
Entra lá no tubo, de tempos em tempos, eles pedem pro cê prender a respiração, aí depois pede 
pra soltar outra vez. E vai fazendo por etapa (fazer o exame) [...] tem um negócio pra injetar na 
veia (contraste), vai mostrar melhor lá dentro, de acordo com o aparelho né? Acho que é isso E007. 
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Nessa categoria, emergiram os seguintes conteúdos temáticos: vivências próprias e com os 

profissionais da saúde, exemplificados, a seguir, através de fragmentos dos discursos dos participantes: 

 

Vivências de origem própria 
Ficou dolorido e com hematoma roxo aqui desse tamanho (local que foi puncionado). E504 
A única coisa que eu acho ruim para realizar esse exame é quando a gente está lá dentro e tem 
que prender o ar, segurar a respiração, entendeu? E519 
Mas foi tranquilo, tanto aqui fora como lá dentro, tudo tranquilo. E537 
Profissionais de saúde 
Às vezes, acontece um erro de não pegar de primeira, mas isso é normal. Bom eu tenho a confiança 
em todos, porque é um trabalho muito bonito, sei que vocês estão preparados para fazer qualquer 
tipo de exame. E532 
 [...] então assim, como eu já te falei, o profissional tem que ter paciência pra procurar, se ela tivesse 
olhado direito, tinha pegado na veia certinho de primeira, porque, na segunda que ela achou, ela 
procurou, e isso me deixa muito nervosa, eu fico agoniada [...]. E534 
Eu fico um pouco ansiosa assim... durante o preparo, né? Quando os profissionais estão ali... [...]. 
E535 
Mas, no começo, era muita dor quando as enfermeiras vinham pegar minha veia, eu ficava muito 
ansiosa [...]. E536 

 

Em um estudo delineado na TRS segundo o modelo de Moscovici, do qual fizeram parte 149 pessoas 

em hospital filantrópico de Minas Gerais, foi possível discutir a influência da formação e da competência dos 

profissionais da equipe de enfermagem que é requerida para a operacionalização da punção de vasos 

periféricos. Destacaram-se ocasiões em que houve dificuldade e falta de conhecimento para realizá-la55, 

porque o número de tecnologias e inovações inseridas no mercado de trabalho requer atualização dos 

profissionais para lidar com as tecnologias leves, leve-duras e duras inseridas no processo de coleta de 

dados. Daí a importância de o profissional estar sempre em busca de atualizações para que sua capacitação 

se converta em cuidado de qualidade43. 

A interação interpessoal pode constituir em fator interveniente sobre a construção de imagens que 

passam a ser compartilhadas. Elas se originam de concepções próprias decorrentes de expectativas de 

como será estabelecida e estruturada a convivência profissional-paciente, mediante vivências ou observação 

de fatos impactantes ou decorrentes de conteúdos informativos acessados socialmente55. 

Diante disso, destaca-se a necessidade da realização de um acolhimento efetivo dos usuários 

submetidos à realização dos exames pelos profissionais, pois este é um momento de esclarecimento de 

dúvidas, anseios, de explicação sobre os procedimentos necessários para a realização dos exames, sendo 

também um momento para educação em saúde. Cabe à equipe de enfermagem o direcionamento da 

assistência de enfermagem de acordo com as necessidades dos usuários, físicas, psicológicas e/ou 

espirituais. 
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Para quantificar o processo de punção de vasos periféricos para o uso de contraste a partir de um 

estudo de acompanhamento prospectivo e retrospectivo, consta, a seguir, os resultados obtidos com esse 

delineamento na investigação. 

 

6.3 COORTE RETROSPECTIVA E PROSPECTIVA SOBRE PROCESSO DE PUNÇÃO DE VASOS EM 
UDI 

 

 Na operacionalização da coorte retrospectiva, foram encontrados 2946 registros de usuários nas 

fichas de avaliações das punções analisados segundo realização de punção venosa, local da punção, 

número de tentativas de punção, utilização de contraste e ocorrência de extravasamento de contraste 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Caracterização das punções da Coorte Retrospectiva segundo realização de punção venosa número de tentativas, 
local da punção, utilização do contraste e extravasamento de contraste (n=2946). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variáveis  N % Variáveis N % Md ±DP 
(min-max) 

Realização de punção venosa   Número tentativas de punção    
Sim 2163 73,4 1 696 32,18  

 
Md1±0,804 

(1-11) 

Não 783 26,6 2 77 3,56 
Total 2946 100 3 27 1,25 

Local da punção periférica   4 3 0,14 
Não há registro 1524 70,4 5 3 0,14 

MSE 419 19,4 6 4 0,18 
MSD 210 9,7 7 1 0,05 

outros 10 0,5 11 1 0,05 
Total 2163 100 Não há registro 1351 62,45 

   Total 2163 100  
Utilização do contraste   Extravasamento de contraste    

Sim 1179 54,5 Não 1080 91,6  
Não 984 45,5 Sim 99 8,4  

Total 2163 100 Total 1179 100  

Fonte: Ficha de avaliação da UDI, cenário da investigação. 

 

Foi realizada punção de vasos periféricos em 2163 pessoas (73,4%), predominantemente no 

membro superior esquerdo (MSE) (19,4%), com êxito na primeira tentativa em 32,18% dos casos. Destaca-

se que houve casos de ausência de registros nas variáveis local da punção periférica (70,4%) e número de 

tentativas de punção (62,45%). Foi utilizado contraste em 1149 pessoas (54,5%). O único dado referente a 

manifestações de trauma vascular encontrado nas fichas de avaliação das punções foi o extravasamento de 

contraste, que ocorreu em 99 dos 1149 casos em que o contraste foi administrado. A incidência de 

extravasamento de contraste foi de 8,4%. 
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Na tabela 5, é apresentada a caracterização da punção de veias periféricas para fins de exame de 

imagem dos 76 usuários participantes da coorte prospectiva, segundo calibre do dispositivo intravascular 

utilizado na punção, local da punção, tipo de pele, presença de pelos no local da punção, número de 

tentativas de punção, perfil da rede venosa e retorno de sangue após retirar o cateter intravascular. 

 

Tabela 5 - Caracterização das punções realizadas nos 76 participantes da Coorte Prospectiva segundo calibre do dispositivo, 
número de tentativas, perfil da rede venosa e local da punção. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variáveis  N % Variáveis N % Md±dP 
(mín-máx) 

Tipo de pele   Tentativas de punção    
Pele normal 60 79 1 62 81,6  

Md 1,0±0,873 
(1-5) 

Pele fina 15 19,7 2 8 10,5 
Pele espessa 1 1,3 ≥3 6 7,9 

Total 76 100 Total 76 100 
Calibre do dispositivo   Tipo de veia periférica    

Jelco 20G 47 61,9 Elasticidade com flexibilidade 66 86,9  
Jelco 22G 22 28,9 Elasticidade com enduração 10 13,1  
Jelco 18G 5 6,6 Total 76 100  
Jelco 24G 1 1,3 Médio calibre 29 38,2  

Escalpe 23G 1 1,3 Grande calibre 27 35,5  
Total 76 100 Pequeno calibre 20 26,3  

Local da punção   Total 76 100  
Lado esquerdo 52 68,4 Palpável 75 98,7  

Lado direito 24 31,6 Não palpável 1 1,3  
Total 76 100 Total 76 100  
Braço 51 67.1 Trajeto retilíneo 61 80,3  

Antebraço 14 18,4 Trajeto tortuoso 15 19,7  
Mão 11 14,5 Total 76 100  

Total 76 100 Visível 62 81,6  
Face anterior 67 88,2 Não visível 14 18,4  

Face posterior 9 11,8 Total 76 100  
Total 76 100 Veia em articulação 54 71,1  

Fossa antecubital 49 64,5 Veia fora articulação 22 28,9  
Terço proximal 18 23,7 Total 76 100  

Terço médio 8 10,5 Veia fácil punção 52 68,4  
Terço distal 1 1,3 Veia difícil punção 24 31,6  

Total 76 100 Total 76 100  
Presença de pelos no local da 

punção 
  Retorno de sangue após retirar o 

cateter intravascular 
   

Não 60 78,9 Sim 75 98,7  
Sim 16 21,1 Não 1 1,3  

Total 76 100 Total 76 100  

Fonte: Elaborada pelas autoras. 

 
Utilizou-se com maior frequência o cateter intravascular nº20G, com êxito na primeira tentativa de 

punção em 81,6% dos casos, realizada, predominantemente, do lado esquerdo (68,4%), no braço (67,1%), 

na face anterior (88,2%), na fossa antecubital (64,5%). De acordo com o tipo de pele dos participantes, 79% 

possuíam pele normal e havia presença de pelos no local da punção em 21,1% dos participantes. Em relação 
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ao perfil da rede venosa dos participantes, 86,9% das veias foram classificadas como elásticas com 

flexibilidade; 38,2% de médio calibre; 98,7% palpáveis; 80,3% com trajeto retilíneo; 81,6% visíveis; 71,1% 

em articulação; 68,4% consideradas de fácil punção. Ao término da punção, após remoção do cateter 

intravascular, o sangue retornou em 98,7% dos casos. 

Cabe mencionar que nenhum participante que integrou a coorte prospectiva apresentou 

intercorrências durante a realização dos exames e não foi identificada nenhuma manifestação de trauma 

vascular do tipo infiltração/extravasamento durante o período de ocorrência da coorte. 

A percepção dos usuários do SUS sobre o processo de punção de vasos periféricos para fins de 

exame de imagem permitiu identificar que foi realizada antissepsia da pele em todos os usuários, por meio 

de algodão com álcool 70% e que nenhum participante permaneceu com o garrote no membro enquanto o 

profissional preparava o material. Para interromper o sangramento após a retirada do dispositivo, foi realizada 

compressão no local da inserção do cateter. 

Os participantes relataram que não tiveram informação sobre o tempo para retirada do curativo 

oclusivo da inserção do cateter e que também não foram orientados a procurar a unidade ou outro local de 

assistência à saúde em casos de intercorrência de incidência tardia relacionada à punção.  

Apesar de não terem ocorrido casos de extravasamento de contraste durante a coorte prospectiva, 

foi possível identificar, com registros fotográficos, a presença de outros tipos de manifestações de trauma 

vascular decorrentes das punções venosas para a realização do exame, conforme mostra a tabela 6. 

 

Tabela 6 - Caracterização dos tipos de trauma vascular identificados na coorte prospectiva com registros fotográficos. Juiz de 
Fora, MG. Jun/2019. 

Variáveis  N % Variáveis N % Md±dP 
(mín-máx) 

Trauma vascular   Quantitativo de traumas em uma punção    
Sim 40 52,6 0 36 47,4  

Md 1,0±0,719 
(0-2) 

Não 36 47,4 1 29 38,2 
Total 76 100 2 11 14,4 

Eritema   Total 76 100 
Sim 19 25 Equimose    
Não 57 75 Sim 7 9,2  

Total 76 100 Não 69 90,8  
Dilatação da veia   Total 76 100  

Sim 13 17,1 Endurado    
Não 63 82,9 Sim 3 3,9  

Total 76 100 Não 73 96,1  
Resíduo de sangue   Total 76 100  

Sim 10 13,2     
Não 66 86,8     

Total 76 100     

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
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A incidência de trauma vascular foi de 52,6%. As manifestações de trauma vascular encontradas, 

documentadas por registro fotográfico, foram: eritema (25%), dilatação da veia (17,1%), resíduo de sangue 

(13,2%), equimose (9,2%) e endurado (3,9%). Foi encontrada pelo menos uma manifestação de trauma 

vascular em 38,2% das punções. 

A punção realizada predominantemente do lado esquerdo em ambas as coortes pode ser 

ocasionada pela disposição do mobiliário no serviço, pois a mesa auxiliar para apoio dos materiais utilizados 

para punção localiza-se ao lado esquerdo da cadeira de punção da unidade. A busca por veias visíveis e 

palpáveis garante ao profissional maior chance de êxito nas punções, indicando o predomínio dessas 

também. A utilização de cateteres intravenosos de maior calibre, juntamente com a utilização de veias 

localizadas na fossa antecubital, onde elas são mais calibrosas, são questões necessárias pelas 

particularidades dos exames, pois os contrastes são injetados com alto fluxo, especialmente nos exames de 

TC, em que o volume chega a 100mL, infundido em até 5mL/s30; 41; 62; 112. 

A fixação e a estabilização dos cateteres intravasculares são realizadas com esparadrapo comum 

na unidade. Foram identificados nos registros fotográficos resíduos da cola do esparadrapo na pele dos 

participantes, ao retirar o cateter intravascular. Os resíduos de cola de esparadrapo são de difícil retirada, 

necessitando de fricção da pele, e podem desencadear traumas e diminuição da integridade da pele do 

usuário. 

A estabilização do cateter impede seu deslocamento dentro do vaso sanguíneo, preservando sua 

integridade, além de minimizar traumas mecânicos. É imprescindível também a utilização de coberturas para 

proteger o local de inserção do cateter, minimizando a possibilidade de infecção da corrente sanguínea. 

Segundo recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), as fitas adesivas não estéreis 

(esparadrapo comum, fita microporosa) não devem ser utilizadas para estabilização e/ou cobertura do cateter 

intravascular, pois podem ser facilmente contaminadas, aumentando o risco para infecção59.  

Por isso, a cobertura escolhida para o cateter intravascular periférico deve ser estéril, podendo ser 

semioclusiva, utilizando gaze e fita adesiva estéril, ou utilizando curativo transparente estéril. Atualmente, 

recomenda-se a aplicação do curativo transparente estéril, pois permite a visualização do sítio de inserção 

do cateter, facilitando sua avaliação. Sua utilização nas UDIs facilita a identificação imediata de diferentes 

manifestações de trauma vascular, incluindo infiltração/extravasamento, podendo interromper a infusão 

precocemente, ao detectar pequenas quantidades de líquido infiltrado/extravasado11; 59; 62; 113. 

A incidência de extravasamento de contraste, encontrada na coorte retrospectiva (8,4%), está acima 

dos valores encontrados na literatura, que variam de 0,1% a 1,2%41; 112; 114; 115. O extravasamento de 
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contraste pode ocorrer durante sua administração manual ou por meio de bomba injetora, podendo ocorrer 

em taxas de fluxo altas ou baixas. Como a administração do contraste é em bolus, o extravasamento, 

geralmente, envolve grandes volumes de contraste. O contraste gadolínio, utilizado na RM, é considerado 

menos tóxico quando comparado ao contraste iodado, utilizado na TC. No entanto, eles geralmente não 

causam lesões mais graves, pois, na RM, o contraste é injetado em volumes menores comparado à TC40; 41. 

 De acordo com a Infusion Nursing Society (INS), são fatores de risco associados à infiltração e 

extravasamento: inserção do cateter em locais como mão e articulações; infusões de antibióticos e 

corticosteroides; infecção atual; inserção de cateter subsequentes à primeira inserção; estado mental ou 

cognição alterada do indivíduo (agitação, confusão, sedação), e/ou incapacidade de o indivíduo comunicar 

dor, aperto ou outro desconforto; mudanças nas características da rede venosa, pele e tecido subcutâneo 

relacionadas à idade do indivíduo; doenças que produzem alterações na rede venosa ou prejudicam a 

circulação, como diabetes, linfedema, lúpus eritematoso sistêmico, neuropatia, doença vascular periférica; 

medicamentos que alteram a sensação de dor ou supressores da resposta inflamatória; dificuldade de 

realização da punção intravascular relacionada a obesidade, história de múltiplas punções, terapia infusional 

em curso; duração do tempo de injeção do medicamento; infusão de medicamentos vesicantes ou irritantes62. 

 As propriedades físico-químicas dos contrastes indicam a necessidade de monitoramento de sua 

infusão com maior frequência, pois características como viscosidade e hiperosmolaridade aumentam as 

chances de ocorrência de extravasamento41; 62. 

 A incidência de trauma vascular, encontrada na coorte prospectiva foi de 52,6%, e as manifestações 

identificadas foram: eritema (25%); dilatação da veia (17,1%); resíduo de sangue (13,2%); equimose (9,2%) 

e endurado (3,9%). Resultados semelhantes foram encontrados em dois estudos realizados com pacientes 

internados, cuja incidência de trauma vascular em um deles foi 56,52%58,  com predominância de flebite 

(36,54%), infiltração (23,08%), tração acidental do cateter (17,31%), obstrução (15,38%), infecção local 

(3,85%), extravasamento (1,92%) e tromboflebite (1,92%), e, no outro, 55%113, identificadas por dor (38,9%), 

diminuição da capacidade funcional do membro puncionado ou parte dele (2,8%), edema (19,1%), enduração 

(6,9%), solução de integridade/continuidade (6,3%), hiperemia, equimose, hematoma (20,8%), secreção no 

sítio de inserção do cateter (0,7%) e aumento ou diminuição da temperatura local (4,5%). 

 A investigação apresenta um quantitativo de trauma elevado, visto que, comparado aos estudos 

realizados com pacientes internados, o tempo de permanência do cateter intravascular é menor, em torno 

de 30 minutos para os exames de TC e uma hora para os exames de RM entre a realização da punção 

venosa e o término do exame para liberação do paciente. Por outro lado, fatores como o alto fluxo de injeção 
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do contraste, bem como suas propriedades físico-químicas, além do perfil da rede venosa do usuário 

aumentam as chances de ocorrência do trauma vascular58; 113. 

As manifestações encontradas aproximam-se dos estudos citados por serem características 

oriundas do próprio processo de punção de vasos periféricos, pela presença do cateter, do tipo de solução 

infundida116. Por esse motivo, quando não é possível evitar que o trauma vascular ocorra, ações devem ser 

tomadas para minimizar seus efeitos. Cabe ao enfermeiro repensar sua conduta e os cuidados de 

enfermagem que envolvem o processo de punção de vasos periféricos, baseados em evidências científicas, 

para que ele seja capaz de prevenir o trauma vascular, quando possível, e reconhecer os sinais e sintomas 

que o caracterizam, quando já instalado, para intervir adequadamente, com foco na segurança do usuário. 

A seguir, serão apresentados os registros fotográficos das punções venosas realizadas nos 

participantes que integraram a coorte prospectiva, caracterizando as manifestações de trauma vascular 

identificados na investigação (Figura 16). 
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Figura 16 - Registros Fotográficos dos locais puncionados para a realização dos exames de TC e RM. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Registro fotográfico 1: Dilatação das veias; resíduo de 
esparadrapo e eritema 

Registro fotográfico 2: Dilatação das veias; resíduo de 
esparadrapo e equimose 

Registro fotográfico 5: Eritema; dilatação das veias 
e equimose 

   

Registro fotográfico 4: Eritema e resíduo de sangue Registro fotográfico 3: Dilatação das veias e endurado Registro fotográfico 6: Dilatação da veia e endurado 

   
Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Com a finalidade de identificar os fatores que podem interferir na ocorrência do trauma vascular, 

foram realizadas associações entre as variáveis intervenientes e a ocorrência de extravasamento de 

contraste (coorte retrospectiva) durante o processo de punção de vasos periféricos (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Descrição da associação entre variáveis intervenientes e a ocorrência de trauma vascular durante o processo de 

punção venosa na Coorte Retrospectiva. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variável de exposição 
Extravasamento 

RR p-valor 
presente ausente 

Gênero   

0,8705 0,041* 
Feminino 55 640 
Masculino 44 440 
Total 99 1080 
     
Idade   

0,9057 0,654* 
<60 anos 65 735 
≥60 anos 34 345 
Total 99 1080 
     
Membro puncionado   

1,85516 0,000* 
MSD 24 181 
MSE 26 386 
Total*** 50 567 
     
Exame realizado   

0,38652 0,000* 
RM 24 510 
TC 75 570 
Total 99 1080 
     
Número de tentativas de punção   

0,55709 0,047* 
1 56 624 
2 ou mais 17 98 
Total*** 73 722 

Fonte: Ficha de avaliação da UDI, cenário da investigação. 
Nota: *teste qui-quadrado. **teste exato de Fisher. ***total de eventos em quantitativo diferente em relação ao desfecho 
estudado, pois alguns dados estavam sem preenchimento na ficha de punção. 

 

 O gênero feminino está menos exposto ao risco da ocorrência de extravasamento de contraste 

comparado ao gênero masculino (RR = 0,8705), com significância estatística. A realização de RM possui 

menor risco de ocorrência de extravasamento de contraste comparada à realização de TC (RR = 

0,38652), também com significância estatística. Tal fato pode estar ligado ao volume e fluxo de injeção 

de contraste durante os exames, que é maior nos exames de TC31; 117.  

Ambas as variáveis não podem ser modificadas, pois o gênero é uma característica do indivíduo 

e o exame realizado é somente aquele solicitado pelo médico assistente do usuário. No entanto, esses 

achados sinalizam para a equipe de enfermagem que ações voltadas para escolha da melhor veia a ser 

puncionada, com cateter intravascular compatível com seu calibre, podem minimizar o risco de 

extravasamento de contraste41; 62; 112.  

 A punção venosa realizada no MSD apresenta maior risco de extravasamento de contraste 

quando comparada à do MSE (RR = 1,85516), com significância estatística. Uma tentativa de punção 
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possui menor risco de ocorrência de extravasamento de contraste (RR = 0,55709), com significância 

estatística.  

Destaca-se que somente o membro puncionado não é fator predisponente, clinicamente, para a 

ocorrência de trauma vascular, mas sim, as condições da rede venosa do usuário. Já tentativas 

subsequentes de punção fragilizam a rede venosa, contribuindo para maior chance de ocorrência do 

desfecho. Essas variáveis são modificáveis pela intervenção da equipe enfermagem, direcionando as 

ações para análise criteriosa da rede venosa do usuário para escolha da melhor veia a ser puncionada. 

Também é indicada a utilização de tecnologias que permitem visualização das veias, como o uso da 

ultrassonografia, que contribui para a redução das tentativas de punção venosa11; 61; 118.  

 Na tabela 8, apresentam-se as associações realizadas entre as variáveis intervenientes não 

modificáveis pelas intervenções de enfermagem e a ocorrência de trauma vascular (coorte prospectiva) 

durante o processo de punção de vasos periféricos. 

 

Tabela 8 - Descrição da associação entre variáveis intervenientes não modificáveis e a ocorrência de trauma vascular 
durante o processo de punção venosa na Coorte Prospectiva (n=76). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variável de exposição 
Trauma vascular 

RR p-valor 
presente ausente 

Exame realizado   

0,94538 0,802* 
TC 27 24 
RM 14 11 
Total 41 35 
     
Diabetes Mellitus   

0,83725 0,528* 
Sim 7 8 
Não 34 27 
Total 41 35 
     
Hipertensão Arterial Sistêmica   

0,71296 0,128* 
Sim 14 18 
Não 27 17 
Total 41 35 
     
Fumante   

0,77206 0,357* 
Sim 7 9 
Não 34 26 
Total 41 35 
     
Vasculopatia   

0,92308 1,000** 
Sim 2 2 
Não 39 33 
Total 41 35 
     
Cardiopatia   

0,2735 0,09** 
Sim 2 10 
Não 39 25 
Total 41 35 

    Continua 
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Continuação     

Variável de exposição 
Trauma vascular 

RR p-valor 
presente ausente 

AVE   

0,60833 0,592** 
Sim 1 2 
Não 40 33 
Total 41 35 
     
Câncer   

1,01567 0,947* 
Sim 12 10 
Não 29 25 
Total 41 35 
     
DPOC   

1,12105 1,000** 
Sim 3 2 
Não 38 33 
Total 41 35 
     
Pele Fina   

1,01434 0,958* 
Não 33 28 
Sim 8 7 
Total 41 35 
     
Pele Normal   

0,90909 0,721* 
Não 8 8 
Sim 33 27 
Total 41 35 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: *teste qui-quadrado. **teste exato de Fisher. 

 

A seguir, na tabela 9, apresentam-se as associações realizadas entre as variáveis intervenientes 

que podem ser modificáveis pelas intervenções de enfermagem e a ocorrência de trauma vascular 

(coorte prospectiva) durante o processo de punção de vasos periféricos. 

 

Tabela 9 - Descrição da associação entre variáveis intervenientes e a ocorrência de trauma vascular durante o processo de 

punção venosa na Coorte Prospectiva (n=76). Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Variável de exposição 
Trauma vascular 

RR p-valor 
presente ausente 

Número de tentativas de punção   

1,09677 0,743* 
1 34 28 
2 ou mais 7 7 
Total 41 35 
     
Calibre do dispositivo   

0,99408 0,979* 
Jelco 18G ou 20G 28 24 
Jelco 22G ou 24G ou escalpe 23G 13 11 
Total 41 35 
     
Membro puncionado   

1,25 0,310* 
Direito 15 9 
Esquerdo 26 26 
Total 41 35 

Continua 
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Continuação    

Variável de exposição 
Trauma vascular 

RR p-valor 
presente ausente 

Tipo de veia   

0,8048 0,725** 
Elasticidade com enduração 4 5 
Elasticidade com flexibilidade 37 30 
Total 41 35 
     
Tipo de veia   

0,57647 0,062* 
Pequeno calibre  7 13 
Grande/médio calibre 34 22 
Total 41 35 
     
Tipo de veia   

1,77049 0,074* 
Trajeto tortuoso 36 25 
Trajeto retilíneo 5 10 
Total 41 35 
     
Tipo de veia   

1,21658 0,533** 
Visível 7 4 
Não visível 34 31 
Total 41 35 
     
Tipo de veia   

1,01567 0,947* 
Veia em articulação 12 10 
Veia fora articulação 29 25 
Total 41 35 
     
Tipo de veia   

0,90625 0,701* 
Veia fácil punção 9 9 
Veia difícil punção 32 26 
Total 41 35 
     
Presença de pelos no local da inserção   

0,90909 0,721* 
Sim 8 8 
Não 33 27 
Total 41 35 
     
Local da punção   

0,69808 0,208** 
Fora da mão (braço, antebraço) 33 32 
Mão 8 3 
Total 41 35 

Fonte: Elaborada pelas autoras. 
Nota: *teste qui-quadrado. **teste exato de Fisher. 

  

Não foram encontradas associações estatisticamente significantes entre as variáveis que 

compuseram a coorte prospectiva e a ocorrência de trauma vascular. Tal fato pode estar ligado ao 

período de desabastecimento de contraste que ocorreu na unidade e que coincidiu com o período de 

coleta de dados, influenciando no quantitativo de participantes que compuseram a coorte prospectiva.  

 Apesar disso, foi possível identificar na investigação, por meio dos registros fotográficos, 

manifestações de trauma vascular que comprovam sua ocorrência, em alta taxa de incidência, e que 

sinalizam para a equipe de enfermagem que medidas devem ser tomadas para evitar ou minimizar a 
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ocorrência do TVP. Essas informações permitiram a elaboração de um bundle para prevenção do trauma 

vascular em punções realizadas para a administração de contraste nos exames de TC e RM. 

 

6.4 CONSTRUÇÃO DO BUNDLE PARA PREVENÇÃO DE TRAUMA VASCULAR EM PUNÇÕES 

COM A FINALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRASTE EM TC E RM 

 

 

A partir da identificação das manifestações de TVP nas coortes e nos registros fotográficos, foi 

estabelecida aproximação das suas possíveis causas e das intervenções de enfermagem capazes de 

prevenir sua ocorrência, com base nas evidências científicas disponíveis, conforme o quadro 10. 

 

Quadro 10 - Incidência das manifestações de traumas vasculares periféricos identificados, possíveis causas e intervenções 

de enfermagem para sua prevenção. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Manifesta
ção TVP 

(%) 
 

Possíveis causas da instalação de TVP Intervenções de enfermagem, de forte 
evidência científica, para prevenir TVP 

 
Eritema 

25 

Infusão de substâncias irritantes e vesicantes 
(contrastes) que podem desencadear reação 
inflamatória, dor e até necrose tecidual em casos de 
extravasamento 

1) Realizar punção em veia de grande calibre 
compatível com o volume e fluxo da infusão 
(fossa antecubital). 
2) Fixar o cateter com curativo transparente e 
estéril. 
3) Avaliar permeabilidade e funcionalidade do 
cateter intravascular periférico com 10 mL de 
solução fisiológica (SF 0,9%) após realização 
da punção. 
5) Aspirar cateter para avaliar retorno 
sanguíneo positivo antes da 
administração do contraste. 
6) Infundir o contraste mantendo relação 
volume/segundo compatível com a ausência 
de tamponamento sanguíneo (efeito desejado 
para êxito do exame). 
7) Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a 
realização do exame.  
8) Remover o cateter não angulando o mesmo 
em relação do sítio de inserção. 

Contraste à base de iodo por via IV infundido em 
alto fluxo e volume de 50 a 100 mL para adultos 

Contraste à base de gadolínio por via IV infundido 
em fluxo de 10 a 20 mL para adultos 

As propriedades físico-químicas dos contrastes 
determinam sua tolerabilidade  

Processo de fixação do cateter frouxos permitindo a 
mobilização do mesmo no interior do vaso a ponto 
de causar atrito (causa mecânica) e gerar reação 
inflamatória na camada íntima do vaso. 

Perfil da rede venosa do usuário possibilidade 
rompimento da integridade devido ao estresse de 
fluxo infundido (ex. pessoa idosa, usuário em 
tratamento de quimioterapia) 

Dilatação 
da veia 

17,1 

Infusão de substâncias irritantes e vesicantes 
(contrastes) que podem desencadear reação 
inflamatória, dor e até necrose tecidual em casos de 
extravasamento. 

1) Realizar punção em veia de grande calibre 
compatível com o volume e fluxo da infusão 
(fossa antecubital). 
3) Avaliar permeabilidade e funcionalidade do 
cateter intravascular periférico com 10 mL de 
solução fisiológica (SF 0,9%) após realização 
da punção. 
6) Infundir o contraste mantendo relação 
volume/segundo compatível com a ausência 
de tamponamento sanguíneo (efeito desejado 
para êxito do exame). 
7) Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a 
realização do exame. 
8) Remover o cateter não angulando o mesmo 
em relação do sítio de inserção. 

Contraste à base de iodo por via IV infundido em 
alto fluxo e volume de 50 a 100 mL para adultos. 

Contraste à base de gadolínio por via IV infundido 
em fluxo de 10 a 20 mL para adultos. 
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Resíduo 
de sangue 

13,2 

Extravasamento sanguíneo em tecido subcutâneo 
devido a hemostase por tempo insuficiente ou 
inconsistente com a condição de saúde do usuário. 

9) Realizar dígito pressão no sítio de punção 
após remoção do cateter do interior do vaso 
sanguíneo por, pelo menos, 30 segundos, ou 
até que o sangramento pare. 

Equimose 
ou 

hematoma 
9,2 

Transfixação do vaso sanguíneo. 1) Realizar punção em veia de grande calibre 
compatível com o volume e fluxo da infusão 
(fossa antecubital). 
2) Fixar o cateter com curativo transparente e 
estéril. 
9) Realizar dígito pressão no sítio de punção 
após remoção do cateter do interior do vaso 
sanguíneo por, pelo menos, 30 segundos, ou 
até que o sangramento pare. 

Extravasamento sanguíneo em tecido subcutâneo 
devido a hemostase por tempo insuficiente ou 
inconsistente com a condição de saúde do usuário. 

Extrava-
samento 

de 
contraste 

8,4 

Infusão de substâncias irritantes e vesicantes 
(contrastes) que podem desencadear reação 
inflamatória, dor e até necrose tecidual em casos de 
extravasamento 

1) Realizar punção em veia de grande calibre 
compatível com o volume e fluxo da infusão 
(fossa antecubital). 
2) Fixar o cateter com curativo transparente e 
estéril. 
3) Avaliar permeabilidade e funcionalidade do 
cateter intravascular periférico com 10 mL de 
solução fisiológica (SF 0,9%) após realização 
da punção. 
5) Aspirar cateter para avaliar retorno 
sanguíneo positivo antes da 
administração do contraste. 
6) Infundir o contraste mantendo relação 
volume/segundo compatível com a ausência 
de tamponamento sanguíneo (efeito desejado 
para êxito do exame). 
7) Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a 
realização do exame.  

Contraste à base de iodo por via IV infundido em 
alto fluxo e volume de 50 a 100 mL para adultos 

Contraste à base de gadolínio por via IV infundido 
em fluxo de 10 a 20 mL para adultos 

As propriedades físico-químicas dos contrastes 
determinam sua tolerabilidade  

Perfil da rede venosa do usuário possibilidade 
rompimento da integridade devido ao estresse de 
fluxo infundido (ex. pessoa idosa, usuário em 
tratamento de quimioterapia) 

Endurado 3,9 

Lo
ca

l 

A remoção do cateter intravascular angulado 
pode gerar lesão na íntima com consequente 
reação inflamatória. 

1) Realizar punção em veia de grande calibre 
compatível com o volume e fluxo da infusão 
(fossa antecubital). 
2) Fixar o cateter com curativo transparente e 
estéril. 
4) Orientar o usuário para a restrição de 
movimento durante a realização do exame 
(curta duração). 
8) Remover o cateter não angulando o mesmo 
em relação do sítio de inserção. 

O extravasamento de contraste para o 
subcutâneo. 

T
ra

je
to

 

As propriedades físico-químicas dos 
contrastes podem desencadear reação 
inflamatória na íntima do vaso. 

3) Avaliar permeabilidade e funcionalidade do 
cateter intravascular periférico com 10 mL de 
solução fisiológica (SF 0,9%) após realização 
da punção. 
7) Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a 
realização do exame. 

A necessidade de alto fluxo/segundo é fator 
desencadeador de reação inflamatória tendo 
em vista que o contraste é vesicante. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nas referências Manual of IV Therapeutics11, Infusion Therapy Standards of 

Practice62, Manual on Contrast Media41, Trauma vascular periférico em urgência: impacto após implementação de bundle82. 

 

Após essa etapa, foi elaborada uma versão preliminar do bundle em que foi considerada a etapa 

operacional de cada intervenção no processo de punção de vasos, suas justificativas, material necessário 

e seu custo para operacionalização (quadro 11). 
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Quadro 11 - Registro dos critérios e princípios utilizados para a elaboração do bundle. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

Protocolo inicial  Equivalência e reajuste inicial Justificativa Material necessário  Custo (R$) 

1) Realizar punção em veia de grande 
calibre compatível com o volume e fluxo 
da infusão (fossa antecubital). 

1) Realizar punção em veia de grande 
calibre, preferencialmente, compatível com 
o volume e fluxo da infusão (fossa 
antecubital; cateter intravenoso calibre 
≥20G), utilizando, quando necessário, o 
aparelho de ultrassonografia como 
ferramenta tecnológica para definir melhor 
opção de vaso a ser puncionado. 

O contraste é injetado em alto fluxo para 
melhorar a visualização das estruturas 
corporais e possibilitar sua 
diferenciação. 
A utilização de ferramenta tecnológica 
para visualização de veias aumenta o 
êxito nas punções classificadas como 
difíceis. 

Cateteres intravasculares periféricos 
de todos os calibres, algodão, álcool 
70% e aparelho de ultrassonografia.  
Existente na instituição. O aparelho de 
ultrassonografia, especificamente, é 
utilizado na unidade, atualmente, 
somente para realização de exames 
diagnósticos. 

Sem custo. 

2) Fixar o cateter com curativo 
transparente e estéril. 

2) Fixar o cateter com curativo transparente 
e estéril. 

A fixação minimiza a movimentação do 
cateter no interior do vaso e o curativo 
transparente permite visualização do 
sítio de punção e área adjacente. 

Curativo para fixação de cateter estéril 
transparente.  
Existente na instituição, mas ainda 
não é utilizado pelo serviço. 

1,57/unidade 

3) Avaliar permeabilidade e 
funcionalidade do cateter intravascular 
periférico com 10 mL de solução 
fisiológica (SF 0,9%) após realização da 
punção. 

3) Salinizar cateter intravascular periférico 
com 10 mL de solução fisiológica (SF 0,9%) 
após realização da punção. 

O contraste é compatível com SF 0,9%, 
e a salinização possibilita manutenção 
da permeabilidade do cateter e teste da 
sua funcionalidade. 

Seringa 10mL e SF. 
Existente na instituição. 

Sem custo. 

4) Orientar o usuário para a restrição de 
movimento durante a realização do 
exame (curta duração). 

4) Orientar o usuário para a restrição de 
movimento após a punção e durante a 
realização do exame. 

Dessa forma, são evitadas possíveis 
complicações 

Não necessita de material. 
Existente na instituição. 

Sem custo. 

5) Aspirar cateter para avaliar retorno 
sanguíneo positivo antes da 
administração do contraste. 

5) Aspirar cateter para avaliar retorno 
sanguíneo positivo antes da 
administração do contraste. 

A aspiração comprova a localização do 
cateter no interior do vaso sanguíneo. 

Existente na instituição. Sem custo. 

6) Infundir o contraste mantendo relação 
volume/segundo compatível com a 
ausência de tamponamento sanguíneo 
(efeito desejado para êxito do exame). 

6) Infundir o contraste na relação 
volume/segundo compatível com o calibre 
do cateter utilizado para punção. 

O contraste necessita ser injetado no 
menor tempo possível para melhorar a 
visualização das estruturas corporais e 
possibilitar sua diferenciação. 

Cateteres intravasculares periféricos 
de todos os calibres, seringas e 
equipos específicos para as bombas 
injetoras. Existente na instituição. 

Sem custo. 

7) Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% 
após a realização do exame.  

Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a 
realização do exame. 

O flushing diminui o risco de formação 
de coágulos causados por resíduos de 
contraste no cateter. 

Seringa 10mL e SF. 
Existente na instituição. 

Sem custo. 

8) Remover o cateter não angulando o 
mesmo em relação do sítio de inserção. 

8) Remover o cateter sem angular o mesmo 
em relação ao sítio de inserção. 

A retirada do cateter sem angulação 
diminui o risco de lesão de origem 
mecânica no interior do vaso. 

Algodão. 
Existente na instituição. 

Sem custo. 

9) Realizar dígito pressão no sítio de 
punção após remoção do cateter do 
interior do vaso sanguíneo por, pelo 
menos, 30 segundos, ou até que o 
sangramento pare. 

9) Aplicar pressão sobre o sítio de punção 
após remoção do cateter por, no mínimo, 30 
segundos, ou até interromper o 
sangramento e cobrir o sítio de punção com 
curativo oclusivo estéril. 

A digito pressão previne o sangramento 
e a formação de hematoma. A utilização 
do curativo oclusivo estéril protege o 
sítio de punção, prevenindo a 
ocorrência de infecção. 

Algodão e curativo oclusivo estéril. 
Existente na instituição. 

Sem custo. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nas referências Manual of IV Therapeutics11, Infusion Therapy Standards of Practice62, Manual on Contrast Media41, Trauma vascular periférico em 
urgência: impacto após implementação de bundle82. 
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 Consta, no quadro 12, o conteúdo do bundle para prevenção de trauma vascular para punções 

realizadas com a finalidade de administração de contraste em TC e RM. 

 

Quadro 12 - Registro das etapas e ações do processo de punção venosa selecionadas para composição do bundle. Juiz de 

Fora, MG. Jun/2019. 

ETAPA DO PROCESSO 
DE PUNÇÃO VENOSA 

SEQUÊNCIA DE ETAPAS 

Escolha do cateter Realizar punção em veia de grande calibre (fossa antecubital; cateter intravenoso calibre 
≥20G), utilizando, quando necessário, o aparelho de ultrassonografia como ferramenta 
tecnológica para definir melhor opção de vaso a ser puncionado. 

Fixação Fixar o cateter com curativo transparente e estéril. 

Permanência do cateter Orientar o usuário para a restrição de movimento após a punção e durante a realização do 
exame, aproveitando o momento para realização do acolhimento e esclarecimento das 
dúvidas ainda existentes quanto a realização do exame. 

Permanência do cateter Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a realização do exame. 

Remoção do cateter Remover o cateter sem angular o mesmo em relação ao sítio de inserção e aplicar pressão 
sobre o sítio de punção após remoção do cateter por, no mínimo, 30 segundos, ou até 
interromper o sangramento e cobrir o sítio de punção com curativo oclusivo estéril. 

Fonte: Elaborado pelas autoras, com base nas referências Manual of IV Therapeutics11, Infusion Therapy Standards of 
Practice62, Manual on Contrast Media41, Trauma vascular periférico em urgência: impacto após implementação de bundle82. 

 

 O bundle foi construído como uma estratégia para a equipe de enfermagem intervir na prevenção 

do TVP, visando a segurança do paciente e melhoria dos processos de trabalho. Por ser estruturado a 

partir de evidências científicas, torna-se uma importante ferramenta para a tomada de decisão do 

enfermeiro, pois as intervenções, quando implementadas em conjunto, proporcionam resultados 

melhores. 

 Propõe-se a apresentação do bundle como protocolo para ser instituído na unidade mediante 

treinamento da equipe de enfermagem a fim de que ele contribua para assistência de enfermagem, 

instrumentalizando os profissionais para a realização de intervenções baseadas em evidências 

científicas. 

 

6.5 IMPLICAÇÕES DOS ACHADOS PARA A ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM À LUZ DA 

TEORIA DE BETTY NEUMAN: ESTRESSORES, DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

EDUCACIONAIS E REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA COM USUÁRIOS 

 

Nos dados obtidos na investigação, foram identificados estressores que emergiram do processo 

de punção de vasos para a realização de exame com contraste. Segundo Neuman, há estressores de 

origem intrapessoal, que são aqueles que emergem dos conflitos, condições ou formas de 

enfrentamento e o estímulo desencadeador está localizado na própria pessoa. Os fragmentos de 

discurso a seguir exemplificam esses estressores: “[...] se eu vou ficar muito ansiosa lá dentro, se eu vou 
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começar a surtar, se eu vou começar a tremer, entendeu?” E507. “Aqui eu me senti bem, em outros 

lugares que eu fiz aqui dói, aqui eu não senti não, me senti muito bem” E516. 

Os estressores interpessoais para Neuman são aqueles originados do contato entre pessoas e 

exprimem conflitos na relação interpessoal. Eles podem ser exemplificados pelos fragmentos de 

discursos que constam a seguir: “acho que depende do profissional que vai fazer, tem alguns que 

conversam comigo, me acalmam, agora tem outros que não falam nada, acho que isso faz eu ficar 

nervosa também” E534. 

Neuman identifica os estressores extrapessoais como aqueles que se originam de fatores ou 

agentes do ambiente e podem ser exemplificados pelos fragmentos de discursos que constam a seguir: 

“Se tivesse me escutado, não ia precisar ficar furando meu neto, né?” E533. “Muito barulho lá (exame). 

Nosso pai! Fazendo um barulho toda hora, um barulho, muito mesmo” E009. 

 Alguns estressores foram identificados no cenário de investigação e foram registrados no diário 

de campo, como: medo da realização do exame; da exposição a tentativas seguidas de punção de vaso 

sanguíneo para assegurar a infusão do contraste; do tempo de espera para realizar o exame e de 

permanência na sala de realização do exame; pela ausência de rede de apoio (acompanhantes) na rotina 

de pessoas adultas; e pelo barulho advindo do equipamento no momento de realizar do exame de RM. 

 Foi possível elaborar um esquema ilustrativo para retratar os estressores identificados que atuam 

nas prevenções primária, secundária e terciária, respectivamente, e a atuação da equipe de enfermagem, 

adaptado para a temática da investigação, conforme consta na Figura 17. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 
Figura 17 - Esquema ilustrativo da aplicabilidade da concepção de prevenção 1ª, 2ª e 3ª proposta por Neuman aos estressores e atuação da 

equipe de enfermagem adaptado para a temática da investigação. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelas autoras. Utilizado, como base, a concepção proposta por Neuman. 
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Quando há discordância entre o que é esperado e o que é vivenciado em uma dada circunstância 

terapêutica, pode desencadear o comprometimento da imagem profissional e/ou institucional, sendo 

essa considerada uma condição geradora de estressores de origem transpessoal. Assim é que a 

percepção dos participantes sobre os profissionais é construída por contatos prévios em situações 

terapêuticas e pode ser influenciada por fatores intrapessoais (da própria pessoa para consigo), 

interpessoais (participante/profissional) e extrapessoais (com terceiros ou familiares). Essas construções 

influenciam a forma como os participantes avaliam e descrevem as habilidades que conseguiam captar 

sobre a atuação do profissional que punciona veias, embora elas possam ser consideradas como 

situações geradoras e/ou causadoras de estresse e insegurança55. 

Visando nortear a abordagem inicial da equipe de enfermagem com os usuários submetidos aos 

exames de TC e RM no sentido de captar possíveis estressores sobre as linhas flexíveis, normais ou de 

resistência, foi elaborado um instrumento capaz de nortear o processo de coleta e acompanhamento de 

dados durante o atendimento na UDI. Esse instrumento foi estruturado à luz da Teoria de Neuman, 

permitindo o direcionamento do olhar do enfermeiro para as necessidades humanas reais, potenciais ou 

de bem-estar passíveis de emergirem entre os usuários. Nesse sentido, consta, na figura 18, o 

instrumento destinado à coleta de dados, elaborado para o perfil de usuários e do serviço da UDI. 
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Figura 18 - Instrumento para subsidiar a consulta de enfermagem na UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
 

Universidade Federal de Juiz de Fora- Faculdade de Enfermagem 

Prontuário:  
                                                                                 

Instrumento de coleta de dados segundo teoria de Neuman 

Nome:                                                                                                                 Idade: 
 

Origem: externo Ambulatorial Internado outra instituição especificar:   Masc Fem 

Qual exame irá realizar? RM USSTC não sabe informar outros especificar: 

E
S

T
R

E
S

S
O

R
E

S
 IN

T
R

A
P

E
S

S
O

A
L 

F
S

 

História de saúde pregressa: HAS DM Neoplasias Hiper/Hipotireoidismo 
Cardiopatia Doença Autoimune DRC Em hemodiálise: Não Sim  
Outras, especificar:  
Valor de creatinina: 
Preparo para o exame: Está de jejum? Não Sim. Há quantas horas? O que 
comeu por último e em que horário? Quando tomou água pela última vez hoje? 
 
 
Aproximação com uso de contraste: Já fez de uso de contraste anteriormente? 
Não Sim. Teve alguma reação naquela ocasião? Não Sim. Qual? 
 
Tem alguma alergia conhecida (Alimentar, medicamento, adesivos ou produtos 
químicos)? Não Sim. A que? Como se manifestou? 
  

Legenda: TTP: Tentativa de punção sem êxito. PVPC: punção venosa periférica que infundiu contraste. 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO USUÁRIO NO SETOR: AVC: Acesso venoso central; AVP: Acesso Venoso Periférico; CVD: Cateter vesical 
demora; CUE: coletor urinário externo; CVA: Cateter vesical Alívio; CNE:Cateternasoentérico; CNG:Cateter nasogástrico; CDL:Cateter Duplo Lúmen; 
CP:Cateterperitorneal; CPD: Cateter PeriDural; CPIA:Cateter Pressão intra Arterial; DV: Dissecção venosa; DT: Dreno torácico DA: Dreno Abdominal; 
BO: Bolsa Ostomia; TOT: Tubo orotraqueal; TQT: Traqueostomia. 

P
S

 

Uso contraste: Sabe da possibilidade de usar contraste no exame? Não Sim. Assinou TCLE: Não Sim. 

S
C

 

Qual a preferência de entretenimento enquanto aguarda a realização do exame? Assistiu nosso vídeo sobre o exame 
que fará? Não Sim.  
Após vê-lo teve alguma dúvida?  

D
S

V
 Hábitos de vida: faz uso de bebida alcoólica? Não Sim. É fumante ativo?Não Sim Consumo diário: ______ 

É fumante passivo?Não Sim É ex-fumante?Não Sim. Parou qto tempo:                             

E
S

P
 

 

E
S

T
R

E
S

S
O

R
E

S
 IN

T
E

R
P

E
S

S
O

A
L 

F
S

 

 

P
S

 

Contraste: Sabe se seu médico indicou o uso de contraste para realizar o exame? Não Sim. 
Posso lhe ajudar: 1) lhe esclarecendo alguma dúvida?Não Sim. 2) para se sentir mais acolhido e preparado 
para realizar o exame?Não Sim. Como posso lhe ajudar para ficar tranquilo durante o exame? 
 

S
C

 

Crença sobre o exame: Veio com alguém? Não Sim Quem? 
Qual o vínculo que tem com a pessoa que lhe trouxe? confiança parentesco ajuda deslocamento apoio 
emocional outros especificar: 
Existe apoio familiar para o diagnóstico e/ou tratamento? 
Sabe que durante o exame o ideal é o(a) Sr(a) ficar no ambiente sozinho devido a irradiação*, acha que o(a) Sr(a) 
consegue? Não Sim Ajuda que precisa:  

D
S

V
 

Forma de agir, pensar diante do processo saúde doença e exame: Considera-se capaz de realizá-lo? Não Sim.  

E
S

P
 Tem alguma crença ou ritual que possui que poderá lhe apoia nesse momento? Não Sim. Qual? 

 

E
S

T
R

E
S

S
O

R
E

S
 E

X
T

R
A

P
E

S
S

O
A

IS
 

F
S

 

Medicamento em uso regular Não Sim. Qual?:  
 
 
Medicamento de uso ocasional Não Sim. Qual?: 
 
Já realizou alguma cirurgia? Não Sim. Há quanto tempo?  Qual? 
Usa material metálico no corpo: Não Sim. Qual? marcapasso, pino, parafuso, placas stent válvula 
cardíaca adereços tatuagem 
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co

ló
gi

co
 

EXAME ATUAL: Já fez esse exame anteriormente? Não Sim. Qual foi sua impressão? Conhece o exame? 
Não Sim. Tem alguma dúvida sobre ele? Qual? O que acha de fazer o exame? Como está se sentindo em fazer 
o exame e como avalia esse momento?   
 
PUNÇÃO DE VASOS: Sabe que para introduzir o contraste será necessário “pegar uma veia”? Tem alguma pergunta 
ou dúvida sobre a punção de veias? Não Sim Quais?   

Sabe que cada exame tem uma rotina e gostaria que conhecesse algumas situações peculiares ao exame que fará. 
O(A) Sr(a) sabe que precisará: ... 
Tomografia computadorizada 
ficar no período de exame em uma sala especial com ar condicionado (fria) devido ao funcionamento dos aparelhos 
e que o aparelho ficará ao seu redor? 
sabe que quando o contraste for injetado o(a) Sr(a) poderá sentir a sensação forte de urinar, um calor no corpo e/ou 
um gosto metálico na boca. 
Ultrassonografia 
Ingeriu líquido de ____________________ ml. Horário: volume:  
Ressonância magnética 
Sabe que deixaremos uma campainha em sua mão para chamar em caso de dificuldade e que podemos ouvi-lo(a) 
e vê-lo(a) o tempo todo do exame. Sabe que terá muito barulho e para diminuí-lo lhe colocaremos um tampão nos 
ouvidos? 
Diante dessas explicações como considera que irá se comportar?  
Acha que consegue nos ajudar para a realização do exame? 
Considera-se capaz de realizá-lo ou posso lhe ajudar com alguma conduta que lhe mantenha mais tranquilo(a) e 
seguro(a)? 

S
C

 Aproximação com o exame: Tem medo de ficar em locais fechados? Não um poucoSim. 
Está sabendo como será o exame?Não um poucoSim. 

D
S

 

Acha que consegue nos ajudar para a realização do exame? 

E
S

P
 

Tem alguma coisa que possa fazer para se sentir tranquilo e confiante nesse momento? 
Se lembrar de algo que queira perguntar poderá me procurar em qualquer momento. Gostaríamos que o(a) Sr(a) fosse 
bem acolhido entre nós e desejamos que tenha todas as informações que necessitar para se sentir bem antes, durante 
e após o exame. Estamos a sua disposição. 

IN
F

O
R

M
A

Ç
Õ

E
S

 A
D

IC
IO

N
A

IS
 

Gostaria de perguntar alguma coisa? 
Posso lhe ajudar com mais alguma informação ou orientação? 

Processo de punção: Sim Não 
Jelco: 18 20  22  24   
Local punção: mão Antebraço Fossa antecubital Braço Jugular outros 
Lado: Direito Esquerdo  
Punção com infusão de contraste: Sim Não 
Houve intercorrência no exame: Sim Não Tipo: extravasamento hiperemia dilatação da veia hematoma 
outros especificar:  
Sinais flogísticos:  
 

Espaço destinado ao Registro de intercorrência durante o exame e/ou as condições de liberação após exame: 
Sem intercorrência Com intercorrência: Descrever evento, conduta e orientações antes da alta. 
 
 
 
 
 
Orientado protocolo de efeitos adversos 
 Diante de efeito adverso constatado: Retorno em (Dias/protocolo de acompanhamento de efeitos adversos): 
Orientado retorno a instituição caso apresente alguma queixa no local da punção ou áreas adjacentes.  
Outros especificar:  

 Data:         /              /                       Assinatura e carimbo → 
Nota das autoras: FS: variáveis fisiológicas, PS: variáveis psicológicas; SC: variáveis socioculturais; DSV: variáveis desenvolvimentais; ESP: 
variáveis espirituais; (*) irradiação: energia (ondas eletromagnéticas) emitida pelo aparelho usado no seu exame que está no ambiente, mesmo 
vazio. Radiação é o nome dado a energia emitida quando ela tem uma mesma frequência. 



99 

 

Cabe mencionar que o instrumento anteriormente apresentado foi construído na disciplina 

optativa oferecida no Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Juiz de Fora intitulada “Bases Filosóficas, conceituais e teóricas para a 

enfermagem”, oferecida no primeiro semestre letivo de 2019, em que a mestranda teve a oportunidade 

de desenvolver atividades de práticas educativas e coordenar a construção do referido instrumento, dos 

diagnósticos e das intervenções e resultados de enfermagem que serão apresentados posteriormente. 

A partir dos estressores identificados, foram estabelecidos possíveis diagnósticos de 

enfermagem, baseados na taxonomia NANDA-I e um instrumento norteador para o manuseio do referido 

instrumento, tendo em vista que a instituição do estudo é cenário de formação de acadêmicos de 

enfermagem (Figura 19).  
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Figura 19 - Impresso para registro dos diagnósticos de enfermagem identificados nos usuários atendidos na UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

  
LISTA DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Prontuário: 
 

Nome:                                                                                                                                                   Masc. Fem. 

Siglas:  I = Diagnóstico identificado; C = Diagnóstico em acompanhamento; T = Diagnóstico resolvido 
 

Ref: NANDA. Diagnósticos de enfermagem da NANDA: definições e classificação 2018-2020. Trad. Regina Machado Garcez 11. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2018 

Mês:                                
Ano: 

Dias 

      

1 Risco de reação adversa a meio de contraste com iodo relacionado a:  Extremos de idade  História anterior de efeito adverso por meio de contraste iodado  
História de alergia associado a:  Doença crônica  Inconsciência  Meios de contraste precipita evento adverso  Uso concomitante de agentes farmacêuticos 
 Veia fragilizada 

      

2 Risco de trauma vascular relacionado a:  Local de inserção disponível inadequado associado a:   Solução irritante  Taxa de infusão rápida       

3 Risco de integridade da pele prejudicada relacionado a:  Agente químico lesivo       

4 Medo relacionado a:  Ambiente novo  Procedimentos invasivos caracterizado por:  Excitação, apreensão e aumento da frequência respiratória.       

5 Síndrome do estresse por mudança relacionado a:   Mudança ambiental significativa caracterizada por:   Medo.       

6 Contaminação relacionado a:  Exposição concomitante caracterizado por:  Efeitos dermatológicos da exposição a produtos químicos        

7 Ansiedade relacionado a: Estressores  Crise situacional caracterizado por:   Age como se examinasse o ambiente  Gestos de inquietação  Medo  
Nervosismo  Aumento da tensão  Desmaio 

      

        

        

 Assinatura, data e carimbo→  
 
 
 
 
 
 

     

Continua 
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Continuação 

  
MÁSCARA PARA PREENCHIMENTO DA LISTA DE DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM 

Prontuário: 

Nome: preencher os dados de identificação com registro cursivo ou com “x” (nome, gênero), prontuário. 
MascFem. 

Ao lado o Sr(a) deverá preencher o mês, ano e o dia correspondente a data em que está avaliando o cliente. 
Há 10 colunas a sua direita, sendo que cada uma delas corresponderá a um dia de avaliação. No verso da folha, ao final da lista de 
diagnósticos haverá um espaço que possibilitará a assinatura e inclusão dos dados contidos no carimbo profissional de modo a permitir 
identificar o profissional responsável pelos registros realizados. 
A data de suas anotações deverá ser registrada em cada coluna (uma vez que cada coluna corresponderá a um dia de avaliação). 
As siglas a seguir deverão ser acrescentadas na coluna correspondente a cada diagnóstico e registrada no momento do preenchimento 
dos seus registros 
Siglas:  I = Diagnóstico identificado; C = Diagnóstico em acompanhamento; T = Diagnóstico resolvido 
Caso um diagnóstico não seja indicado para o cliente que está avaliando, o Sr.(a) deverá cancelar o espaço utilizando um traço. Isto 
possibilitará identificar que não indica o diagnóstico correspondente para o cliente e que está cancelando o espaço correspondente ao 
seu registro para o item avaliado. 

Mês:                                Ano: 

Dias 

          

A seguir o Sr.(a) encontrará uma lista de Diagnósticos de Enfermagem que foi selecionada com base nas situações mais incidentes em nossa UDI e que retratam o perfil da 
clientela atendida. Esta lista não inviabiliza acréscimos que poderão ser realizados nos espaços em branco ao final da lista escrita. 
         Na lista, os Diagnósticos de Enfermagem são apresentados com todos seus componentes, ou seja, título, fator relacionado, fator associado e característica 
definidora. Registramos o “título” e as expressões “fator relacionado a”, “fator associado à” e “caracterizado por” em negrito para facilitar sua visualização dos componentes de 
cada diagnóstico. Como listamos apenas itens do FR, FA e da CD mais incidentes no setor, incluímos, após cada título de diagnóstico, a página correspondente ao referido 
diagnóstico no livro da taxonomia da NANDA (versão 2018-2020), que corresponde a última atualização que fizemos. O acréscimo da página foi registrado com vista a que o 
Sr(a) a consulte em caso de dúvida ou de ajuste (que serão necessários para individualizar a assistência de enfermagem). 
        Na frente de cada FR e cada CD há um quadrado que antecede o registrado de alguns itens. Para selecionar aquele que melhor retrata a situação do cliente que o Sr.(a) 
está avaliando é necessário acrescentar um “X” dentro do quadrado.   
        Caso um ou mais FR, FA ou CD tenham se modificado com o decorrer da assistência de enfermagem prestada o Sr.(a) deverá circular o quadrado correspondente e 
acrescentar a data para declarar que aquele item foi suspenso. 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Visando promover o alinhamento entre diagnóstico, intervenções e resultados de enfermagem 

foram estruturadas um instrumento contendo as possíveis intervenções, fundamentadas na Nursing 

Intervention Classification (NIC), e possíveis avaliações dos resultados obtidos, baseadas na Nursing 

Outcomes Classification (NOC) (Quadro 13). 
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Quadro 13 - Alinhamento de diagnósticos, intervenções e resultados de enfermagem passíveis de serem identificados em usuários atendidos em uma UDI. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 NANDA NIC NOC 

FS 

1)Risco de reação adversa a meio de contraste 
com iodo relacionado a: 
A) Extremos de idade 
B) História anterior de efeito adverso por meio de 
contraste iodado 
C) História de alergia 
associado a: Doença crônica, Inconsciência, 
Meios de contraste precipita evento adverso, Uso 
concomitante de agentes farmacêuticos, Veia 
fragilizada 

1) A e C) Explicar o procedimento; 
- Estimular a conversação contínua e o relato do indivíduo durante o procedimento; 
- Monitorar resposta emocional e fisiológica do indivíduo continuamente durante a infusão; 
- Avaliar e anotar sinais e sintomas de reações adversas. 
- Identificação de risco. 
B) Controle de alergia; 
- Seguir o protocolo para a administração de meios de contraste (preparação do local, velocidade da infusão, 
aquecimento do meio de contraste intravenoso). 

1) A, B e C) Relatar quaisquer 
sensações presentes durante e a 
após a infusão. 

2) Risco de trauma vascular relacionado a: 
A) Local de inserção disponível inadequado  
Risco de trauma vascular associado a:  
B) Solução irritante 
C) Taxa de infusão rápida 

2) A e C) Seguir o protocolo para a administração de meios de contraste (preparação do local, velocidade da infusão, 
aquecimento do meio de contraste intravenoso). 
B) Monitorar quanto a extravasamento do contraste, avaliando quanto a edema, eritema e dor, que costumam 
melhorar e não deixar problemas residuais. 

2) A e C) Relatar quaisquer 
sensações presentes durante e a 
após a infusão. 
B) Detecção de risco e resposta 
localizada. 

3) Risco de integridade da pele prejudicada 
relacionado a:   
A) Agente químico lesivo 
 

3) A) Proteção contra infecção; 
- Inspecionar pele e membranas mucosas para rubor, calor extremo e drenagem;  
- Monitorar cor e temperatura da pele;  
- Registrar as alterações observadas na pele ou mucosa. 

3) Integridade tissular: Pele e 
Mucosas. 

PS    

SC 
 

1) Medo relacionado a: 
A) Ambiente novo 
B) Procedimentos invasivos  
 
caracterizado por: excitação, apreensão e 
aumento da frequência respiratória. 

1) A) Orientar sobre o ambiente usando linguagem simples; 
- Permanecer com o usuário até que o medo acabe. 
B) Encorajar os mecanismos de enfrentamento normais; 
- Encorajar a encarar o medo. 

1) A) Autocontrole do medo. 
B) Autocontrole da ansiedade. 

2) Síndrome do estresse por mudança 
relacionado a: 
A) mudança ambiental significativa  
 
caracterizada por: medo. 

2) A) Apoio espiritual; 
- Esclarecimento de valores. 

2) A) Adaptação a mudança e 
enfrentamento 

4) Ansiedade relacionado a:  
A) Estressores 
B) Crise situacional  
 
caracterizado por: Age como se examinasse o 
ambiente; Gestos de inquietação; Medo; 
Nervosismo; Aumento da tensão; Desmaio 

4) A) Assistência em exames; 
- Explicar cada etapa do procedimento ao paciente; 
- Explicar a razão para o procedimento; 
- Fornecer apoio emocional ao paciente, conforme indicado;  
B) Redução do estresse por mudança; 
- Avaliar a necessidade/desejo de suporte social do indivíduo. 

4) A) Nível de ansiedade; 
- Nível de medo;  
- Nível de estresse; 
B) Satisfação do cliente: 
cuidados.  
 

DVS    

ESP    

Fonte: Elaborado pelas autoras, baseado nas taxonomias da NANDA-I, NIC e NOC, respectivamente. 
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Com a investigação, percebeu-se, também, que os usuários dos serviços de imagem do Sistema 

Único de Saúde (SUS) sentem-se inseguros e ansiosos com a realização do exame e não encontram 

tempo para sanar suas dúvidas sobre a realização do mesmo. Sendo assim, o tempo em que o usuário 

se encontra na sala de espera da recepção aguardando a realização do exame foi identificado como uma 

oportunidade para a execução de um processo educativo, para que assim os usuários se sintam mais 

seguros e empoderados. 

Dessa forma, foi elaborado um projeto de sala de espera em conjunto com alunos de graduação 

em enfermagem, na disciplina obrigatória intitulada “Práticas Educativas em Saúde”, inserida no quarto 

período do curso. Tal fato desencadeou como atividade educativa a aproximação dos discentes com a 

rotina do setor e o fluxo de atendimento, motivando o desenvolvimento de um vídeo explicativo como 

ferramenta complementar para a abordagem dos usuários atendidos na UDI. 

O vídeo contém imagens da unidade, apresentando para os usuários como são os 

equipamentos, quem são os profissionais que os atendem e quais os locais onde são realizados os 

exames. O material foi cedido para que a unidade o utilize constantemente na recepção, mantendo os 

usuários informados e orientados, proporcionando um espaço de troca de experiências e aproximação 

dos usuários com os profissionais (Figura 20). 
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Figura 20 - Imagens utilizadas para a montagem do vídeo educativo. Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 

 
Local onde é realizada a punção venosa Aparelho de TC Aparelho de RM 

   
Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Ao analisar o processo de punção de vasos periféricos e a ocorrência de trauma vascular em 

pessoas que realizam exame de imagem em uma UDI foi possível identificar que o perfil de atendimento 

da unidade, obtido tanto na coorte retrospectiva quanto na prospectiva, foi caracterizado por mulheres, 

com idade predominante entre 48 e 68 anos, e o exame mais realizado foi a TC.  

Na coorte retrospectiva, foi evidenciado incidência de extravasamento de contraste de 8,4%, ou 

seja, valores superiores aos descritos na literatura. Visto isso, não há indícios para rejeitar a hipótese de 

nulidade (H0) da segunda hipótese (H2) do estudo, ou seja, a incidência de extravasamento em uma UDI 

é ≥1,2%. 

Na coorte prospectiva, a incidência de trauma vascular foi de 52,6% e foram identificadas 

diferentes manifestações de trauma vascular, a saber: eritema (25%), dilatação da veia (17,1%), resíduo 

de sangue (13,2%), equimose (9,2%) e endurado (3,9%). Essas manifestações, juntamente com o 

extravasamento de contraste, caracterizam o perfil das principais manifestações que podem ocorrer nas 

UDIs. Isso nos mostra que não há indícios para rejeitar H0 da primeira hipótese (H1) do estudo, isto é, a 

incidência de trauma vascular periférico em uma UDI é ≥10%. 

Cabe mencionar que foi identificada associação (p-valor ≤0,05) entre a variável de desfecho 

ocorrência de extravasamento de contraste e as variáveis intervenientes gênero dos usuários, membro 

puncionado, exame realizado e número de tentativas de punção, na coorte retrospectiva. Tais resultados 

permitiram rejeitar H0 de da terceira (H3) e da quarta (H4) hipóteses do estudo. Na coorte prospectiva, as 

associações da variável de desfecho trauma vascular e as variáveis intervenientes não apresentou 

significância estatística. 

Dentre as manifestações de trauma vascular evidenciadas algumas delas podem ser sanadas 

ou minimizadas, cabendo ao enfermeiro a tomada de decisão baseada em evidências científicas que 

sustentem sua prática, com vistas a promoção da segurança dos usuários e a qualificação do cuidado 

de enfermagem aos usuários do SUS. 

Ao buscar compreender as construções simbólicas elaboradas por usuários atendidos em uma 

UDI a respeito do processo de punção de vasos periféricos, do uso de contrastes, da realização de EDI 

e da remoção do cateter intravascular foi possível acessar a conteúdos representacionais sobre como 

os usuários do SUS que realizaram TC e RM e que tiveram suas veias puncionadas para fins de exames 

contrastados significaram esse evento. Ele foi retratado a partir do exame e de seu resultado; da dúvida 

quanto ao seu êxito e impacto no estilo de vida, o que possibilitou aos participantes fazerem uma releitura 

a partir das vivências, dos fatos compartilhados ou presenciados, das informações acessadas via mídia; 
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e da relação do binômio usuário-profissionais. Dentre as estratégias de enfrentamento utilizadas pelos 

participantes emergiram a busca do apoio a partir da religiosidade/espiritualidade.  

Na presente investigação foram alcançadas as dimensões representacionais e conceituais, 

segundo Moscovici, expressas nos fragmentos de discursos, assim como a objetivação e a ancoragem 

dos resultados em uma amostra compatível com o delineamento da investigação.  

Quando analisados esses conteúdos à luz da teoria de Neuman foram encontrados estressores 

de origem intrapessoais, interpessoais e extrapessoais compartilhados entre o grupo socialmente 

constituído e estudos. Esses estressores estavam alicerçados predominantemente em sentimentos e 

imagens de conotação negativa e pela expressão de dúvida, aliados a comportamentos de conotação 

positiva, vinculados ao enfrentamento fundamentado no conhecimento da razão do exame e da 

expectativa de seu resultado.  

Estressores intrapessoais, extrapessoais e interpessoais foram identificados, a exemplo do 

medo da realização do exame; da exposição a tentativas seguidas de punção de vaso sanguíneo para 

assegurar a infusão do contraste; do tempo de espera para realizar o exame e de permanência na sala 

de realização do exame; pela ausência de rede de apoio (acompanhantes) na rotina de pessoas adultas; 

e pelo barulho advindo do equipamento no momento de realizar do exame de RM. 

Com vistas a contribuir com o conhecimento e as práticas realizadas no cenário da investigação 

foi construído um bundle para prevenção de trauma vascular para punções realizadas com a finalidade 

de administração de contraste em TC e RM, cuja finalidade foi nortear a conduta dos profissionais ao 

atenderem pessoas que realizam TC e RM. Ele foi composto por cinco condutas terapêuticas, a saber: 

1) Realizar punção em veia de grande calibre (fossa antecubital; cateter intravenoso calibre ≥20G), 

utilizando, quando necessário, o aparelho de ultrassonografia como ferramenta tecnológica para definir 

melhor opção de vaso a ser puncionado; 2) Fixar o cateter com curativo transparente e estéril; 3) Orientar 

o usuário para a restrição de movimento após a punção e durante a realização do exame, aproveitando 

o momento para realização do acolhimento e esclarecimento das dúvidas ainda existentes quanto a 

realização do exame; 4) Realizar Flushing de 10mL SF 0,9% após a realização do exame e 5) Remover 

o cateter sem angular o mesmo em relação ao sítio de inserção e aplicar pressão sobre o sítio de punção 

após remoção do cateter por, no mínimo, 30 segundos, ou até interromper o sangramento e cobrir o sítio 

de punção com curativo oclusivo estéril. 

Também foram elaborados, com base na taxonomia NANDA, NIC e NOC, instrumentos 

destinados à realização da consulta de enfermagem com usuários que iriam realizar TC e RM. São eles: 

1) Histórico de enfermagem; 2) Lista de possíveis diagnósticos e sua máscara explicativa para favorecer 

o manuseio e 3) Impresso contendo o alinhamento das taxonomias da NANDA-I, NIC e NOC, para 

subsidiar o enfermeiro no direcionamento da assistência de enfermagem; e  
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Foi construído um vídeo educativo e foram realizadas abordagens terapêuticas junto aos 

usuários da UDI. Essa intervenção educativa foi realizada na sala de espera, enquanto os usuários 

aguardavam para serem atendidos. Buscou-se nessa ocasião colocar-se à disposição para esclarecer 

dúvidas quanto ao exame a ser realizada e reforçar condutas diante dos estressores identificados. 

Ao analisar os possíveis limites destaca-se o período de desabastecimento de contraste que 

ocorreu durante o período de coleta de dados, influenciando no quantitativo de participantes da coorte 

prospectiva. 

Também foi identificado como desafio conhecer como o padrão dos sistemas dos usuários do 

SUS processa a reconstituição a partir dos estressores, na perspectiva da concepção proposta pela 

teoria de Betty Neuman, sendo essa uma sugestão para futuros estudos. 
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Apêndice A - Espaço para Registro de diário de Campo e Observação Participativa. 
DIÁRIO DE CAMPO DURANTE COORTE E ENTREVISTAS Código: 

Registro de diário de campo 
(Espaço disponível para impressões da entrevistadora e registros comunicacionais não verbais) 
 

DIÁRIO DE CAMPO PARA CONTEXTO, SITUAÇÕES E CIRCUNSTÂNCIAS 
PRESENCIADAS NO CENÁRIO DA INVESTIGAÇÃO 

Código: 

Diário de campo destinado à Ambiência 
(Espaço disponível para impressões da entrevistadora sobre o cenário da investigação, o fluxo de atendimento dos usuários do 
SUS, a dinâmica da sala de espera, o atendimento dos usuários durante o exame e os registros de situações presenciadas no 
setor). 
  

 

Apêndice B - Instrumento de coleta de dados da Coorte Retrospectiva. 
Dados demográficos Código: 

Idade/Data de nascimento:                                                                                         Data da coleta:                                    

Gênero:  masculino feminino Nº do prontuário: 

Cor da pele: branca negra parda outros especificar                            

Anos que estudou (em anos):       

Estado civil: solteiro casado separado viúvo com companheiro outros especificar 

Exame realizado:  TC  RM 

História de punção de vasos  

Punção Venosa:  Sim  Não  

Local onde puncionou veia:  MSD  MSE  

Número de Tentativas:  1  2  3 

Ocorrência de Extravasamento de Contraste:  Sim  Não 

 

Apêndice C - Questões norteadoras para subsidiar a elaboração da entrevista para a abordagem 
processual da Teoria das Representações Sociais de usuários do SUS sobre o processo de punção de 

vasos para realização de exame de diagnóstico por imagem e o exame. 
Processual com PARTICIPANTE COM VASO PUNCIONADO Código: 

Como é para o(a) Sr(a) pegar veia para a realização do exame? Como se sente? O que pensa na hora? Como se comporta? 

Conte um caso sobre punção de vasos que tenha ocorrido com o(a) Sr (a) ou com outra pessoa que tenha chamado sua atenção 
ou que o (a) Sr(a) se lembre sobre a punção da veia 

Quer comentar mais alguma coisa? 

Como é para o(a) Sr(a) fazer o exame? Como se sente? O que pensa na hora? Como se comporta? 

Conte um caso sobre o exame que tenha ocorrido com o(a) Sr (a) ou com outra pessoa que tenha chamado sua atenção ou que 
o (a) Sr(a) se lembre sobre o exame e o uso do contraste 

Quer comentar mais alguma coisa? 

 

Apêndice D - Impresso para registro do conteúdo da entrevista destinado à coleta das evocações sobre 
o processo de punção de vasos para realização de exame de diagnóstico por imagem e o exame. 

Técnica da evocação: Solicitar ao PARTICIPANTE que mencione as cinco primeiras palavras que lhe 
vierem à mente ao mencionar os termos indutores: 

Código: 

 Pegar veia para fazer 
exame 

Fazer o exame 
 

Usar contraste no exame Retirar a agulha da veia 
após usá-la 

1  1  1  1  

2  2  2  2  

3  3  3  3  

4  4  4  4  

5  5  5  5  
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Apêndice E - Cronograma da Investigação. 
 

 

A operacionalização da presente investigação segundo o tempo gasto consta no quadro 
a seguir. 
 

Identificação da Etapa Início 
(DD/MM/AAAA) 

Término 
(DD/MM/AAAA) 

Revisão bibliográfica 20/07/2017 20/10/2021 

Elaboração do projeto 20/07/2017 20/10/2017 

Cadastro Plataforma Brasil e parecer do CEP 25/10/2017 05/05/2018 

Observação participativa   

Registros de campo 06/05/2018 30/07/2018 

Consolidação e tratamento de dados 01/08/2018 31/10/2018 

Análise dos resultados parciais 31/10/2018 31/12/2018 

Representação social: Etapa Evocação   

Coleta de dados 01/08/2018 31/12/2018 

Consolidação e tratamento de dados 31/10/2018 10/01/2019 

Análise dos resultados parciais 10/01/2019 10/04/2019 

Representação social: Etapa Entrevista   

Coleta de dados 01/08/2018 31/12/2018 

Consolidação e tratamento de dados 31/10/2018 10/01/2019 

Análise dos resultados parciais 10/01/2019 10/04/2019 

Etapa Coorte (retrospectiva) ficha de avaliação de punção   

Coleta de dados 01/11/2018 01/01/2019 

Consolidação e tratamento de dados 01/01/2019 10/02/2019 

Análise dos resultados parciais 10/02/2019 10/04/2019 

Etapa Coorte (prospectiva etapa 1: piloto)   

Coleta de dados 01/06/2018 31/08/2018 

Consolidação e tratamento de dados 31/08/2018 31/10/2018 

Análise dos resultados parciais 01/11/2018 31/03/2019 

Etapa elaboração de bundle   

Coleta de dados 01/01/2019 28/02/2019 

Consolidação e tratamento de dados 01/03/2019 01/04/2019 

Análise dos resultados parciais 01/03/2019 30/04/2019 

Elaboração de artigos para qualificação 18/12/2018 04/02/2019 

Processo de qualificação do relatório de mestrado 04/02/2019 30/03/2019 

Elaboração de artigos para defesa 20/04/2019 20/05/2019 

Defesa do relatório de mestrado 20/05/2019 01/07/2019 

Elaboração de artigo sobre material da dissertação 20/11/2019 20/12/2023 

Retorno dos resultados para instituição cenário da investigação 20/02/2019 20/12/2021 

Obs: Cabe mencionar que a coleta de dados somente iniciará após parecer favorável do Comitê 
de Ética em Pesquisa. 
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Apêndice F - Previsão orçamentária para operacionalização da presente 
investigação. 

 

Para a presente investigação, não foi previsto apoio financeiro em instituição de fomento, 

sendo operacionalizada com recursos das próprias pesquisadoras, e a previsão orçamentária, 

cadastrada na Plataforma Brasil, consta a seguir. 

 

Descrição de gastos Quantidade Valor em Reais (R$) 

Material de Consumo 

Caderno para diário de campo (Anotações) 2 8,00 

Canetas Azuis 20 16,00 

Cartuchos de Tinta para impressora 4 200,00 

Escalas impressas e plastificadas 2 15,00 

Fita métrica 1 5,00 

Fotocópia 2300 345,00 

Gasolina 2742 10.419,60 

Papel A4 500 folhas 4 pacotes 60,00 

Papel azul (para compor fundo das fotografias) 38 folhas 114,00 

Pasta organizadora com divisórias 1 15,00 

Pen Drive 01 30,00 

Subtotal  11.227,60 

Material permanente   

Computador 1 2.200,00 

Impressora 1 400,00 

Tablet 2 800,00 

Subtotal  3.400,00 

Custos indiretos com recursos humanos   

Revisão ortográfica 6 artigos 480,00 

Taxa de submissão de artigo em periódico 6 periódicos 6.480,00 

Traduções (artigo/dissertação) português para inglês e espanhol 6 resumos 1.800,00 

Subtotal  8.760,00 

TOTAL  23.387,60 

Fonte: Elaborado pelas autoras. 
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Apêndice G - Relação entre objetivos gerais e específicos, etapa de 
operacionalização e nível de alcance dos objetivos para a etapa em que se encontra. 

Juiz de Fora, MG. Jun/2019. 
Objetivos Gerais Etapa Pendência 

Analisar o processo de punção de vasos periféricos e a ocorrência de trauma 
vascular em pessoas que realizam exame de imagem em uma UDI 

OK - 

Compreender as construções simbólicas e sua origem elaboradas por 
usuários atendidos em uma UDI a respeito do processo de punção de vasos 
periféricos, do uso de contrastes, da realização de EDI e da remoção do 
cateter intravascular 

OK - 

Objetivos específicos   

Caracterizar o perfil das pessoas atendidas na UDI OK - 

Calcular a incidência das manifestações de trauma vascular periférico OK - 

Identificar as manifestações de trauma vascular decorrente do processo de 
punção venosa periférica para a realização de EDI a partir de dados das 
coortes retrospectiva e prospectiva 

OK - 

Correlacionar as manifestações de trauma vascular periférico decorrentes do 
processo de punção venosa periférica para a realização de EDI com 
contraste com variáveis de caracterização sociodemográfica, perfil de 
punção e número de tentativas a partir de dados das coortes retrospectiva e 
prospectiva 

OK - 

Descrever os elementos representacionais, seu sistema hierárquico e as 
dimensões representacionais dos conteúdos das da punção de vasos 
periféricos, do uso de contraste, da realização de exame diagnóstico por 
imagem e da remoção do cateter intravascular pelos usuários da UDI 

OK - 

Criar tecnologia na modalidade de bundle e de protocolo institucional 
alicerçada em evidências científicas e situações identificadas no cenário OK - 

Desenvolver atividades didático-pedagógicas na modalidade de educação 
permanente 

OK - 
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Anexo A – Questionário, critérios para preenchimento do questionário e escalas utilizados na 
Coorte Prospectiva (entrevista e prontuário). 

Fluxo do participante na coorte 

Entrada coorte Dimídio Remoção do cateter Saída da coorte 

 Sítio 
1 

Dimídio: Direito Esquerdo 
Local: braço antebraço mão pescoço 
Face: anterior posterior 
Distância:  proximal medial distal 
Especificação:  lateralmente medialmente 

  

 Sítio 
2 

Dimídio: Direito Esquerdo 
Local: braço antebraço mão pescoço 
Face: anterior posterior 
Distância: proximal medial distal 
Especificação: lateralmente medialmente 

  

Observações adicionais: 

Dados demográficos Código: 

Data de nascimento:                         Data dos dados coletados:                                  Gênero: masculinofeminino 

Cor da pele: branca negra parda outros especificar                           Tem filhos: Sim Não   Quantos 

Anos que estudou (em anos):       

Estado civil: solteiro casado separado viúvo com companheiro outros especificar 

Profissão (formação para trabalho):                                              Ocupação (o que faz):                       

História de punção de vasos (entrevista) 

Fatores de Risco: DM HAS tabagismo passivo hormônio terapia vasculopatia cardiopatia trombose câncer 
outros. 

Local onde puncionou veia antes: mão antebraço braço antebraço outros especificar 

Ocasião: na internação na realização exame na coleta de amostra de sg para diagnóstico atendido em urgência 

Onde a veia foi puncionada no presente atendimento: mão antebraço braço antebraço outros especificar 

Percepção das etapas do processo de punção 

E
ta

p
as

 d
a 

p
u

n
çã

o
 

Houve limpeza prévia da pele: sim não Apara de pelos: sim não 

Tipo de cateter: agulha flexível com madril agulha rígida de seringa agulha rígida com aba 

Calibre da aguha:   

Nº tentativas: 1 2 3 4 5 >  Necessidade Repuncionar: sim não 1 2 3 4 5 >5 

Tipo fixação: esparadrapo comum esparadrapo antialérgico filme atadura tipoia 

Remoção: sangrou não sangrou 

Cuidados pós remoção: compressão oclusão flexão de braço/antebraço 

Orientado tempo de remoção do oclusor: simnão    Tempo: <6h 6 a 12 h 12 a 18h 18 a 24 horas 

Trauma instalado após: dor roxo vermelhidão pus inchaço endurecimento da veia calombo no local 

Fez Compressa: não Sim quente fria Qual compressa faria: não Sim quente fria 

Registro Fotográfico: 

  Continua 
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Continuação     

Dia da coorte 
Sítio 

1 2   

Critérios avaliados                                                                                                           Data     

DOR                                   

Avaliação       interpretação 0 a 10     

Ligada sítio             0-não;1-sim     

Ligado ao trajeto    0-não;1-sim     

Escore             escada “B” 0 a 10     

Exp. Fisionômica    0-não;1-sim     

Queixa                    0-não;1-sim     

PELE                         

Cor                     paleta de cores      

Alterada                  0-não;1-sim     

Especificar                     tabela      

CAP. FUNCIONAL     

Nível funcional       escala 0 a 4     

Queixa                    0-não;1-sim     

Mobilidade1restri movim;2s/ restr.     

Força muscular1     escala 0 a 5     

INTEGRIDADE PELE     

Inchaço                   cacifo(0/4+)     

Edema                    0-não;1-sim      

Mensuração     

Endurecimento       0-não;1-sim     

Mensuração     

Ferimento               0-não;1-sim     

Mensuração                      cm²     

Equimose               0-não;1-sim     

Mensuração                      cm²     

Hematoma              0-não;1-sim     

Mensuração                      cm²     

Eritema                   0-não;1-sim     

Mensuração                      cm²     

Secreção                0-não;1-sim     

TEMPERATURA     

Alterada      0normal;1elev;2dimin     

VIA INTRAVASCULAR     

Finalidade  1terap;2diag;3colet;4med     

PELE:     

Tipo     1-Fina; 2-normal;3-espessa     

TIPO DE VEIA:     

Elasticidade   1endur;2flex;3ñaplica     

Calibre  1peq,2méd;3gde;4ñ aplica     

Palpação   0-não;1-sim,3-ñ aplica     

Trajeto      1-reti;2-tortu;3-ñ aplica     

Visualização   0não;1sim;2ñ aplica     

Articulação              0-não;1-sim     

PELOS     

Presença   0-não;1-sim;2-aparado     

 Continua 

Continuação     

 
1 Escala de Rossi e Mistrorigo- força muscular ( 0 a 5 pontos): 
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TIPO DISP. IV.     

Tipo: 1-escalpe;2-jelco;3-Seringa; 4-vacuo     

Calibre             especificar     

HIGIENE     

Estado                      1-limpo;2-sujo     

REGISTROS ENFERMEIRO     

Registro                  0-não;1-sim     

Nome                      0-não;1-sim     

Data                        0-não;1-sim     

Calibre                    0-não;1-sim     

Hora                      0-não;1-sim     

REGISTRO EXAMES     

Registro                  0-não;1-sim     

Alterações              0-não;1-sim     

CULTURA PONTA DISP.IV     

Realizada               0-não;1-sim     

Resultado               1-neg;2-pos     

TRAUMA     

Trauma vascular     0-não;1-sim     

Alta c/trauma vasc. 0-não;1-sim     

Tipo de trauma 
1 integrid;2 cor;3 dor;4 função;5 consist;6 secreção;7 temp. 

    

Foto                        0-não;1-sim     

Mensuração           0-não;1-sim     
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ANEXO A item 1 - Variáveis de desfecho segundo tipo, definição operacional e técnicas utilizadas para 
identificar as manifestações de traumas vasculares periféricos. 

Variável e 
Classificação 

Tipo de variável Definição operacional Técnica de aferição das variáveis 

A
lt

er
aç

ão
 d

a 

co
lo

ra
çã

o
 d

a 

p
el

e 

D
ic

o
tô

m
ic

a 
e 

o
rd

in
al

 
Modificação circunscrita da epiderme em local 
correspondente à instalação /manutenção/ remoção de 
uma punção venosa, podendo estar circunscrita ao sítio 
de inserção do cateter venoso, às áreas adjacentes ou 
ao trajeto venoso quando comparado com o contralateral 
e/ ou padrão de coloração da pele 

Inspeção desarmada do local puncionado, 
com classificações da coloração da pele 
diariamente para identificar alterações da 
coloração inicialmente identificada, 
através da utilização da paleta cromática 
validada.  

C
ap

ac
id

ad
e 

fu
n

ci
o

n
al

 d
o

 

m
em

b
ro

 

D
ic

o
tô

m
ic

a 
e 

in
te

rv
al

o
 (In)capacidade relatada ou investigada para realizar, 

parcial ou totalmente, movimentos ativos ou passivos em 
estrutura corporal na qual o vaso sanguíneo esteja sendo 
ou tenha sido recentemente utilizado, para tratamento 
intravenoso ou diagnóstico.  

Alteração da força ou da mobilidade do 
membro puncionado, avaliado com base 
na utilização das Escalas de Rossi e 
Mistrorigo (ANEXO A item 2).  

D
o

r/
d

es
co

n
f

o
rt

o
 

D
ic

o
tô

m
ic

a 
e 

in
te

rv
al

o
 Relato espontâneo ou investigado de sensação dolorosa 

em relação ao vaso sanguíneo puncionado que está 
sendo usado ou após seu uso, e às áreas adjacentes ou 
ao trajeto venoso.  

Relato espontâneo de dor ou desconforto, 
induzido pela palpação, apreensão de 
alterações fisionômicas de dor e 
mensurado sua intensidade utilizando da 
“Escada visual analógica”. 

E
d

em
a 

D
ic

o
tô

m
ic

a Acúmulo de líquido no espaço intersticial ou no interior 
das próprias células, podendo ser percebida pelo 
aumento temporário, circunscrito ou generalizado do 
diâmetro de uma estrutura corporal.  

Inspeção não armada, pela medição do 
diâmetro comparando o membro 
puncionado com seu contralateral 
(avaliado pelo sinal de cacifo – escore de 
no máximo ++++/4+). 

E
n

d
u

ra
d

o
 

D
ic

o
tô

m
ic

a Intumescimento tecidual da área de inserção do CIV ou 
adjacências, caracterizado pelo espessamento da pele, 
presença de relevo, hiperemia discreta, dilatação ou não 
dos poros, assemelhando-se à casca de laranja, 
aumento da consistência do tecido avaliado  

Técnica da palpação, avaliando 
comparativamente o sítio e o trajeto 
venoso onde o CIV foi instalado com seu 
contralateral, identificado pelo 
intumescimento local.  

S
ec

re
çã

o
 

D
ic

o
tô

m
ic

a 

Coleção de secreção (serosa e/ou sanguinolenta e/ou 
purulenta) localizada na pele ou na região subcutânea 
que coincide com o local de inserção do CIV, áreas 
adjacentes ou trajeto venoso, podendo ser eliminada 
espontaneamente ou por deslocamento, quando é 
realizada a expressão do local.  

Técnica de inspeção desarmada com a 
avaliação da presença de secreção no 
sítio de inserção do cateter.  

T
em

p
er

at
u

ra
 

lo
ca

l 

N
o

m
in

al
 

Aumento ou diminuição circunscrita da temperatura 
externa, localizada no sítio de inserção, áreas adjacentes 
de um CIV ou trajeto venoso, em uso ou após sua 
remoção, quando comparado com o contralateral, 
excluindo-se as avaliações sistêmicas da temperatura 
corporal.  

Técnica de palpação, identificado por 
diminuição ou aumento da temperatura do 
membro avaliado quando comparado com 
seu contralateral quando ultrapassava ≥ 
dois graus Celsius de diferença.  

Fonte: KREMPSER, P. Trauma Vascular Periférico em Urgência: impacto após implantação do Bundle (Dissertação de Mestrado). 
2014. Juiz de Fora (MG): Faculdade de Enfermagem/UFJF. 
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ANEXO A item 2 - Escalas de Rossi e Mistrorigo e Avaliação do Nível Funcional. 
 

Escalas de Força Muscular segundo Rossi e Mistrorigo 

 

Avaliação da Força muscular (Rossi e Mistrorigo):  
 
Grau 5 (normal): o movimento articular é completo e possui força suficiente para vencer a gravidade e grande 
resistência aplicada.  
Grau 4: (bom ou 75%): o movimento é completo e com força suficiente para vencer a gravidade e alguma 
resistência aplicada.  
Grau 3: (regular ou 50%): o movimento é completo e sua força é suficiente para vencer apenas a gravidade.  
Grau 2: (pobre ou 25%): o movimento é completo, mas só produz movimento se não houver ação da gravidade.  
Grau 1: (traços ou 10%): há evidência de pequenas contrações, contudo não acionando articulação  
Grau 0: (zero ou 0%): não há evidência de contração muscular  
 

Avaliação do Nível Funcional 
 

Nível funcional: deverá ser preenchido usando os números de 0 a 4 (para retratar o nível funcional da pessoa 
internada), a saber: 
  
0= completamente independente  
1= requer uso de equipamento ou artefato  
2= requer ajuda de outra pessoa para auxílio ou artefato  
3= requer ajuda de outra pessoa e equipamento ou artefato  
4= dependente, não participa da atividade.  
Parestesias: especificar localização  
Hemiplegias: especificar localização  
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ANEXO A item 3 - Paleta Cromática 

 

Fonte: Arreguy-Sena, Krempser, Avelar-Silva, Oliveira, 2011. 

 



130 

 

 

ANEXO A item 4 - Classificação dos tipos de veias periféricas de adolescentes, adultos e idosos. 
 

CLASSIFICAÇÃO DOS TIPOS DE VEIAS PERIFÉRICAS DE ADOLESCENTES, ADULTOS E IDOSOS 
 

CRITÉRIO: MOBILIDADE 

1) Veia móvel- é a veia que apresenta mobilidade ou variação de posição, em todo o seu trajeto ou em parte dele, fazendo com que a mesma 
apresente instabilidade de posição por deslizar-se sobre planos profundos e sobre áreas adjacentes quando há tentativa de puncioná-la;  
2) Veia fixa- é a veia que apresenta imobilidade ou tendência para permanecer numa mesma posição, em todo o seu trajeto ou em parte 
dele, fazendo com que a mesma apresente estabilidade de posição por ter apoio de estruturas profundas e/ou em estruturas anatômicas 
localizadas nas adjacentes quando há tentativa de puncioná-la;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto - é a veia que não é passível de ser classificada no critério mobilidade.  

CRITÉRIO: TRAJETO 

1) Veia retilínea- é a veia que apresenta trajeto que segue em direção reta em todo o seu percurso ou em parte dele, fazendo com que a 
mesma seja percebida no aspecto visual ou tátil do trajeto venoso como sendo regular;  
2) Veia tortuosa- é a veia que apresenta trajeto sinuoso ou torto quer seja em todo o seu trajeto ou em parte dele, fazendo com que a 
mesma seja percebida no aspecto visual ou tátil do trajeto venoso como sendo irregular;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto - é a veia que não é passível de ser classificada no critério trajeto. 

 

CRITÉRIO: CALIBRE 

1) Veia de pequeno calibre- é a veia de adolescente/adulto/idoso que possui diâmetro da camada externa (adventícia) superior ou próximo 
ao calibre de um escalpe de número 27G (especificar) ou 25G (especificar) ou similar aos calibres correspondentes de outros dispositivos 
intravenosos, sendo que a sua instalação compatibiliza o diâmetro da camada interna do vaso (íntima) com o calibre mencionado, sem 
provocar dilatação da veia;  
2) Veia de médio calibre- é a veia de adolescente/adulto/idoso que possui diâmetro da camada externa (adventícia) superior ou próximo ao 
calibre de um escalpe de número 21G (especificar) ou 23G (especificar) similar aos calibres correspondentes de outros dispositivos 
intravenosos, sendo que a sua instalação compatibiliza o diâmetro da camada interna do vaso (íntima) com o calibre mencionado, sem 
provocar dilatação da veia;  
3) Veia de grande calibre- é a veia de adolescente/adulto/idoso que possui diâmetro da camada externa (adventícia) superior ao calibre de 
um escalpe de número 19G (especificar) ou similar aos calibres correspondentes de outros dispositivos intravenosos, sendo que a sua 
instalação compatibiliza o diâmetro da camada interna do vaso (íntima) com o calibre mencionado, sem provocar dilatação da veia;  
4) Veia sem condição de classificação para o critério proposto - é a veia que não é passível de ser classificada pelo critério calibre. 

CRITÉRIO: VISIBILIDADE 

1) Veia visível- é a veia que possui fácil visualização, quer seja pelo seu diâmetro calibroso ou expressivo, pela superficialidade do trajeto ou 
pela coloração azulada ou esverdeada detectada pela inspeção desarmada;  
2) Veia de difícil visualização- é a veia que durante a inspeção desarmada, possui visualização dificultada, quer seja pelo seu inexpressivo 
diâmetro (temporário ou definitivo) de paredes, sua inserção aprofundada em outras estruturas anatômicas ou pela ausência de visualização 
de cor diferenciada em seu trajeto, somente melhorando a visualização quando a estrutura corporal é submetida a alguma manobra de 
evidenciamento dos vasos (como no caso do garroteamento);  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que, durante a inspeção desarmada ou armada (por exemplo, 
ao se empregar o garroteamento da estrutura corporal), possui visualização impossibilitada, quer seja pelo seu inexpressivo diâmetro 
(temporário ou definitivo) de paredes, sua inserção aprofundada em outras estruturas anatômicas ou pela ausência de visualização de cor 
diferenciada em seu trajeto.  

CRITÉRIO: PALPAÇÃO 

1) Veia palpável- é a veia que, durante uma inspeção ou palpação (preferencialmente esta última), mostra-se ingurgitada, visível e/ou 
proeminente, de fácil identificação à palpação;  
2) Veia não palpável- é a veia que, durante uma inspeção ou palpação (preferencialmente esta última), não se mostra ingurgitada, sendo 
difícil ou impossível percebê-la através do tato.  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto - é a veia que não é passível de ser classificada no critério palpação.  

CRITÉRIO: LOCALIZAÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA A ARTICULAÇÃO 

1) Veia em articulação- é a veia localizada na articulação dos membros superiores (gíglimo, elipsoide e simples), ou seja, na região 
compreendida no espaço de 10% do valor da circunferência da estrutura articular, proximalmente e distalmente quando se tem como 
referência a linha da dobra de flexão articular analisada;  
2) Veia fora da articulação- é a veia localizada fora da articulação dos membros superiores, ou seja, fora da região compreendida no espaço 
de 10% do valor da circunferência da estrutura articular, proximalmente e distalmente quando se tem como referência a linha da dobra de 
flexão articular analisada;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que não é passível de ser classificada no critério  

CRITÉRIO: LOCALIZAÇÃO TENDO COMO REFERÊNCIA A ESTRUTURA ANATÔMICA 

1) Veia do braço- é a veia que possui localização no membro superior direito ou esquerdo do braço na face anterior, medial ou lateral do 
membro (veias: axilar, basílica, cefálica, suas derivações ou variações anatômicas);  
2) Veia do antebraço- é a veia que possui localização no membro superior direito ou esquerdo do antebraço nas faces anterior, posterior, 
lateral ou medial (veias: basílica, intermédia basílica, cefálica, intermédia cefálica, intermédia braquial, veia radial, veia ulnar), suas derivações 
ou variações anatômicas;  



131 

 

 

3) Veia da mão- é a veia que possui localização na mão direita ou esquerda na face dorsal (veia do arco palmar superficial, suas derivações 
ou variações anatômicas deste);  
4) Veia no dedo- é a veia que possui localização nas falanges dos quirodáctilos à direita ou à esquerda na face dorsal, medial ou lateral 
(veias superficiais lateral e medial dos dedos), suas derivações ou variações anatômicas;  
5) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que não é passível de ser classificada pelo critério localização 
tendo como referência a estrutura anatômica.  

CRITÉRIO: REGULARIDADE DO DIÂMETRO DO TRAJETO VENOSO 

1) Veia de diâmetro do trajeto venoso regular ou homogêneo- é a veia que apresenta as válvulas íntegras e não dilatadas sendo detectado 
durante a inspeção e a palpação a aparência de regularidade e constância do calibre (sem áreas estenóticas no percurso do trajeto venoso);  
2) Veia de diâmetro do trajeto venoso irregular do tipo nodular ou veia valvulada- é a veia que apresenta pequenas flebectasias ou 
dilatações localizadas na inserção das válvulas, gerando, durante a inspeção e a palpação, irregularidades no calibre do vaso, dando a 
aparência de existir nódulos no percurso do trajeto venoso;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que não é passível de ser classificada pelo critério localização 
tendo como referência a estrutura anatômica e a nomenclatura internacional oficial. 

CRITÉRIO: ELASTICIDADE DO TRAJETO VENOSO 

1) Veia com consistência do trajeto venoso endurecido- é a veia que, ao ser palpada, apresenta áreas circunscritas com elasticidade e 
distensibilidade diminuídas, dando a pessoa que realiza tal procedimento a sensação de estar palpando uma estrutura consistente e 
endurecida (que se assemelha a um cordão);  
2) Veia com consistência do trajeto venoso flexível- é a veia que, ao ser palpada, apresenta elasticidade e distensibilidade preservadas, 
dando a pessoa que realiza tal procedimento a sensação de maciez e flexibilidade das paredes dos vasos;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que não é passível de ser classificada pelo critério consistência 
do trajeto venoso. 

CRITÉRIO: SOLUÇÃO DE CONTINUIDADE DAS PAREDES DO VASO 

1) Veia com solução de continuidade das paredes do vaso- é a veia que apresenta descontinuidade circunscrita de todas as camadas do 
vaso, ou seja, elas apresentam-se com rupturas causadas e/ou favorecidas por acidentes (traumas, pancadas), por situações patológicas 
(distúrbios de coagulação), pelo uso de medicamento indicado, autodeterminado e/ou seus efeitos indesejáveis (punções, transfixações), 
dando ao ato de inspeção e mensuração evidências de extravasamento do seu conteúdo e/ou possibilitando identificar o local em que a 
agulha do dispositivo foi inserida;  
2) Veia sem solução de continuidade das paredes do vaso- é a veia que não apresenta descontinuidade de suas paredes, ou seja, elas 
não possuem rupturas decorrentes de acidentes (trauma, pancadas) ou de uso medicamento indicado, autodeterminado e/ou seus efeitos 
indesejáveis (punções, transfixações) não apresentando evidências detectáveis pela inspeção, palpação ou mensuração de que tenha 
ocorrido extravasamento de seu conteúdo, nem possibilitando identificar um provável local de inserção de um dispositivo intravascular em 
seu trajeto;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que não é passível de ser classificada pelo critério solução de 
continuidade das paredes do vaso.  

CRITÉRIO: FACILIDADE DE PUNÇÃO 

1) Veia de fácil punção- é a veia que é fixa, retilínea, de médio ou grande calibre, visível, palpável, homogênea, com consistência do trajeto 
venoso flexível, sem solução de continuidade e que, pelas características dos vasos, favorece o processo de punção venosa;  
2) Veia de difícil punção- é a veia que é móvel, tortuosa, de pequeno calibre, de difícil ou sem visualização, não palpável, nodular, com 
consistência do trajeto venoso endurecido, com solução de continuidade e que, pelas características do vaso, dificulta o processo de punção 
venosa;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto- é a veia que não é passível de ser classificada pelo critério possibilidade 
de punção.  

CRITÉRIO: INSERÇÃO/DERIVAÇÃO 

1) Veia comunicante oblíqua- é a veia que se localiza entre duas outras, ou seja, entre dois territórios de drenagens venosos superficiais 
cujo ângulo de derivação ou inserção é agudo em uma extremidade e obtuso em outra;  
2) Veia comunicante horizontal- é a veia que se localiza entre duas outras, ou seja, entre dois territórios de drenagens venosos superficiais, 
cujo ângulo de inserção ou derivação é reto nas duas extremidades;  
3) Veia sem condição de classificação para o critério proposto - é a veia que não é passível de ser classificada no critério 
inserção/derivação.  

Fonte: Arreguy-Sena C. Trajetória de Construção e validação do(s) diagnósticos: trauma vascular relacionado ao procedimento de 
punção venosa periférica e risco para trauma vascular relacionado ao procedimento de punção venosa periférica. 280p. [Tese 
Doutorado]. Ribeirão Preto: EERP-USP, 2002.  
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ANEXO A item 5 - Escada Visual Analógica (EVA) para mensuração de dor. 
 

 

Fonte: PINTO, P. F.; FERNANDES, A. A.; BOTELHO, M. A. S. Escada visual analógica: coleta de dados em saúde 
e atividade física: Suplemento especial da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo: 182 
p. abr/mai/jun 2008. 
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ANEXO A item 6 - Escala Portuguesa de Infiltração e Escala Portuguesa de Flebite 

Escala Portuguesa de Infiltração 

 

 
Grau 0: Sem sintomas. 
Grau 1: Pele pálida; Edema < 2,5cm em qualquer direção; Frio ao toque; Com ou sem dor. 
Grau 2: Edema entre 2,5 e 15cm em qualquer direção podendo associar-se a: Pele pálida; Frio ao toque; Com 
ou sem dor. 
Grau 3: Edema extenso > 15cm em qualquer direção, podendo associar-se a: Pele pálida, translúcida; Frio ao 
toque; Dor leve a moderada; Possível diminuição da sensibilidade. 
Grau 4: Infiltração de qualquer quantidade de produtos derivados do sangue, irritantes ou vesicantes OU 
Edema extenso > 15cm em qualquer direção podendo associar-se a: pele pálida, translúcida; pele tensa, com 
perda de fluidos; pele descorada, com hematoma e edema; edema depressível dos tecidos; comprometimento 
circulatório; dor moderada a severa. 
 

Escala Portuguesa de Flebite 
 

 
Grau 0: Sem sintomas. 
Grau 1: Dor no local ou áreas adjacentes ao cateter durante a administração de solução ou medicamento OU 
eritema no local do acesso com ou sem dor. 
Grau 2: Dor no local do acesso E edema E eritema. 
Grau 3: Dor no local do acesso E eritema OU edema, E Rubor ao longo do percurso da veia, E Cordão venoso 
palpável. 
Grau 4: Dor no local do acesso E eritema E/OU edema, E Rubor ao longo do percurso da veia, E Cordão venoso 
palpável > 2,5 cm de comprimento, E Drenagem purulenta. 
  

 
Fonte: BRAGA, Luciene Muniz et al . Adaptação transcultural da Infiltration Scale para o português. Acta paul. enferm.,  São Paulo ,  v. 

29, n. 1, p. 93-99,  Feb.  2016 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

21002016000100093&lng=en&nrm=iso>. access on  24  Oct.  2017.  http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201600013. 

 

LUCIENE MUNIZ, Braga et al . Tradução e adaptação da Phlebitis Scale para a população portuguesa. Rev. Enf. Ref.,  Coimbra ,  v. serIV, n. 

11, p. 101-109,  dez.  2016 .   Disponível em <http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-

02832016000400011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  24  out.  2017.  http://dx.doi.org/10.12707/RIV1604. 

 

http://dx.doi.org/10.1590/1982-0194201600013
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Anexo B - Quadros para elaboração do protocolo (Bundle). 
Quadro para registro da incidência das manifestações de traumas vasculares periféricos decorrentes de punções venosas para fins de coleta de amostra de sangue. 

Manifestação de 
trauma vascular 
periférico 

% Possíveis causas da instalação de trauma vascular 
periférico 

Intervenções de enfermagem, de forte evidência científica, 
para prevenir trauma vascular periférico 

 
 

  

 

 
 

  

 

    

 

Fonte: KREMPSER, P. Trauma vascular periférico em urgência: impacto após implementação de bundle. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 
 

Quadro para registro dos critérios e princípios utilizados para a elaboração do bundle.  

Protocolo inicial  Equivalência e reajuste inicial Justificativa Sequência de etapas Material necessário  Custo R$ 

      

      

      

Fonte: KREMPSER, P. Trauma vascular periférico em urgência: impacto após implementação de bundle. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 

 
 
Quadro para registro das etapas e ações do processo de punção venosa selecionados para composição do bundle. 

ETAPA DO PROCESSO 
DE PUNÇÃO VENOSA* 

SEQUÊNCIA DE ETAPAS 

  

  

  

  

  

Fonte: KREMPSER, P. Trauma vascular periférico em urgência: impacto após implementação de bundle. Juiz de Fora: UFJF, 2014. 
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Anexo C - Parecer Consubstanciado do CEP. 
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Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - UFJF 

Campus Universitário da UFJF 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

CEP: 36036-900 
Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: cep.propesq@ufjf.edu.br 

Anexo D - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Pós-informado para Usuários. 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(A) Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Processo de Punção de Vasos em uma Unidade 

de Diagnóstico por Imagem: Trauma Vascular”. Nesta pesquisa, pretendemos analisar como é feita a punção das veias para a 

realização do exame e saber se ocorrem lesões que possam ser evitadas. O motivo que nos leva a estudar é o fato de a punção 

de vasos ser necessária para a administração de contraste para a realização do exame e é nesse momento que pode ocorrer algum 

problema evitável. 

Para esta pesquisa, adotaremos os seguintes procedimentos: O(A) Sr.(a) responderá a algumas perguntas, sendo algumas 

registradas pela entrevistadora e outras gravadas em áudio, deverá deixar que o local em que foi puncionada a veia seja observado 

e fotografado para registrar se houve ou não problema no local. Os riscos envolvidos na pesquisa consistem em riscos mínimos 

para sua realização, ou seja, riscos semelhantes àqueles que ocorrem nas atividades do dia a dia. A pesquisadora se compromete 

a reduzir tais riscos utilizando técnicas de comunicação e relacionamento, não estando prevista a realização de nenhum tratamento 

durante a coleta de dados, uma vez que as condutas de pesquisa envolverão somente avaliações no local da punção, por 

observações, medidas e fotografia para ver se há problema no local da punção da veia ou próximo a ela ou devido a ela que possam 

ser identificados e evitados. A pesquisa contribuirá para a possibilidade de identificar as manifestações de lesões, suas causas e 

sugerir estratégias para diminuí-las.  

Para participar deste estudo, o(a) Sr(a): 1) Não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, 

caso sejam identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, o(a) Sr.(a) tem assegurado o direito a indenização; 2) 

Terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar; 3) 

Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento; 4) Terá participação é voluntária e a recusa 

em participar não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que o(a) Sr.(a) é atendido(a); 5) Será tratada a sua 

identidade pela pesquisadora com padrões profissionais de sigilo; 6) Estarão à sua disposição os resultados da pesquisa quando 

finalizada; 7) Não serão liberados sem a sua permissão seu nome ou o material que indique sua participação e 8) Não será 

identificado(a) o(a) Sr(a) em nenhuma publicação que possa resultar desta investigação. 

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada pela 

pesquisadora responsável, em seu arquivo pessoal por cinco anos, juntamente com o instrumento de coleta de dados, e a outra 

será fornecida a(o) Sr.(à). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador responsável por 

um período de 5 (cinco) anos e, após esse tempo, serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 

profissionais de sigilo, atendendo à legislação brasileira (Resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde), utilizando as 

informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 

Eu, _____________________________________________, portador(a) do documento de Identidade ____________________ fui 

informado(a) dos objetivos da pesquisa “Processo de Punção de Vasos em uma Unidade de Diagnóstico por Imagem: Trauma 

Vascular”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar novas 

informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.  

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada a 

oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Juiz de Fora, _________ de __________________________ de 20____. 

Assinatura do Participante 

 

Assinatura do(a) Pesquisador(a) 

 Nome da Pesquisadora Responsável: Profa. Dra Cristina Arreguy-Sena 

Endereço: Rua Olegário Maciel, 1716/204, Bairro Paineiras, Juiz de Fora, 

MG CEP: 36016011. Fone: Tel. residencial: (32) 3216.2532 / Tel. Celular: 

(32) 98866.2710. E-mail: cristina.arreguy@ufjf.edu.br 

mailto:cristina.arreguy@ufjf.edu.br
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Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 
CEP - Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos - UFJF 

Campus Universitário da UFJF 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa 

CEP: 36036-900 
Fone: (32) 2102- 3788 / E-mail: cep.propesq@ufjf.edu.br 

 

Anexo E - Termo de Confidencialidade e Sigilo. 
 

Termo de Confidencialidade e Sigilo 
 
Eu Profa. Dra. Cristina Arreguy-Sena, responsável pelo projeto de pesquisa intitulado PROCESSO DE PUNÇÃO DE 
VASOS PERIFÉRICOS E TRAUMA VASCULAR PERIFÉRICO: EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, declaro 
cumprir com todas as implicações abaixo: 

Declaro: 
 

a) Que o acesso aos dados registrados em prontuário de pacientes ou em bases de dados para fins da pesquisa 
cientifica será feito somente após aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética; 
 

b) Que o acesso aos dados será supervisionado por uma pessoa que esteja plenamente informada sobre as 
exigências de confiabilidade; 

 
c) Que me comprometo com a privacidade e a confidencialidade dos dados utilizados, preservando integralmente 

o anonimato e a imagem do participante, bem como a sua não estigmatização; 
 

d) Que não serão utilizadas as informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive em termos 
de autoestima, de prestígio e/ou econômico-financeiro; 

 
e) Que o pesquisador responsável estabeleceu salvaguardar e assegurar a confidencialidades dos dados de 

pesquisa; 
 

f) Que os dados obtidos na pesquisa serão usados exclusivamente para finalidade prevista no protocolo; 
 

g) Que os dados obtidos na pesquisa somente serão utilizados para o projeto vinculado, os quais serão mantidos 
em sigilo, em conformidade com o que preveem os termos da Resolução n. 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, assino este termo para salvaguardar seus direitos.  

 
 

________________________________________________ 
Profa. Dra. Cristina Arreguy-Sena  

E-mail: cristina.arreguy@ufjf.edu.br 
Tel. residencial: (32) 3216.2532 / Tel. Celular: (32) 98866.2710 

 
Juiz de Fora ____de _______________ de 201_. 

 


