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“Formation occurs over time because students actively seek and take up new concerns
and

learn

new

knowledge

and

skills.

Engaged

situated

reasoning

about

underdetermined practice situations requires well-formed skillful clinicians caring for
particular patients in particular situations “
(Benner, 2011)

5

6

AGRADECIMENTOS
Em primeiro lugar agradecer à Professora Doutora Verónica Coutinho pela
disponibilidade na orientação, colaboração na investigação e amizade.
Ao meu marido por tudo o que me ensinou sobre ecografia e colocação de cateteres
ecoguiados. Pelo tempo investido nesta formação em Enfermagem e pela sua generosa
visão de que o partilhar de ideias e de conhecimentos são essenciais ao
desenvolvimento dos profissionais em prol da pessoa que necessita dos nossos
cuidados.
Ao Excelentíssimo Diretor Clínico da Unidade de Saúde, Dr. Celso Cruzeiro, por ter
demonstrado interesse na investigação e aceite prontamente o estudo na vossa
instituição.
À Excelentíssima Enfermeira Paula Ferreira, deixo um agradecimento pela sua rápida e
interessada resposta e por ter agilizado, monitorizado todas as etapas deste processo.
Um agradecimento muito especial a todos os enfermeiros que participaram nesta
investigação por todo o interesse, curiosidade e investimento demonstrados ao longo
de todos estes meses.
A todos os Excelentíssimos Srs. Enfermeiros que prestam cuidados nesta Unidade de
Saúde, assim como a todos os assistentes operacionais, pela preciosa ajuda em toda a
logística do processo de colheita de dados, pela vossa simpatia e cordialidade.

7

8

ABREVIATURAS E SIGLAS
% - Por cento
AVD - Acesso venoso difícil
AVP - Acesso venoso periférico
AVPs - Acessos venosos periféricos
AVPD - Acesso venoso periférico difícil
AVPDs - Acessos venosos periféricos difíceis
AVPE - Acesso venoso periférico ecoguiado
AVPEs - Acessos venosos periféricos ecoguiados
CVC - Cateter venoso central
CVCs - Cateteres venosos centrais
CVP - Cateter venoso periférico
CVPE - Cateter venoso periférico ecoguiado
DAV - Dispositivo de acesso venoso
DAVP - Dispositivo de acesso venoso periférico
DAVPs - Dispositivos de acessos venosos periféricos
DP - desvio padrão
EARV-Escala de Avaliação da Rede Venosa
ENA - Emergency Nurses Association
EV - Endovenoso
G - Gauge
INS - Infusion Nurses Society
Md - Mediana
Máx - Máximo
Min – Mínimo

9

NICE-National Institute for Health and Care Excellence
NLN - National League for Nursing
OMS - Organização Mundial da Saúde
ESA - European Society of Anesthesiology
ESEnfC - Escola Superior de Enfermagem de Coimbra
SPSS ® - Statistical Package for Social Sciences
p. - Página
PICC - Cateter venoso central de inserção periférica
PFTS - Programa de formação e treino simulado
PVP - Punção venosa periférica
RIL - Revisão integrativa de literatura
SAV - Suporte Avançado de Vida
SBV/DAE - Suporte Básico de Vida/Desfibrilhador Automático Externo
UICISA: E - Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem
VIA - Venous International Assesment
Vs - Versus
WoCoVA - World Conference on Vascular Access

10

RESUMO
A colocação de um acesso venoso periférico pelo método tradicional de palpação e/ou
visualização, é o procedimento invasivo mais frequentemente executado por
enfermeiros. Este método pode tornar-se complexo em situações de acessos venosos
considerados difíceis e a colocação de cateteres venosos periféricos ecoguiados tem
sido altamente recomendada, permitindo uma melhoria da qualidade de cuidados e uma
maior autonomia dos enfermeiros, portanto deve ser assumida como uma competência
técnica a desenvolver. A estratégia de ensino e aprendizagem recomendada para a
aquisição desta competência, para a prática clínica de enfermagem, passa pelo uso da
metodologia de simulação e posterior supervisão da prática em contexto profissional.
O estudo tem como objetivo avaliar a efetividade de um programa de formação e treino
em acessos venosos periféricos ecoguiados, com recurso a práticas simuladas, na
aquisição de conhecimentos teóricos e competências técnicas e o nível de satisfação e
autoconfiança dos enfermeiros na aprendizagem.
Trata-se de um estudo de natureza quantitativa, pré-experimental, com grupo único e
avaliação pré e pós intervenção. A colheita de dados realizou-se de julho a novembro
de 2021, numa Unidade de Saúde privada da região centro de Portugal. A amostra é
constituída por 9 enfermeiros que participaram num programa estruturado de formação
e treino com recurso a práticas simuladas e posterior supervisão da prática em contexto
profissional.
Com a análise dos resultados constatou-se que este programa de formação e treino
simulado contribuiu para o aumento de conhecimentos teóricos dos profissionais, assim
como para a aquisição de competência para a colocação de um acesso venoso
periférico ecoguiado de forma autónoma. A competência técnica para a prática é
adquirida entre o terceiro e o quinto procedimento e os profissionais manifestaram
sentirem-se confiantes para o uso desta nova técnica. É um programa que nos faz
repensar na necessidade de mudança e inovação para a melhoria continua da qualidade
de cuidados à pessoa e alcançar a excelência na prestação cuidados de enfermagem.
Contudo, os resultados do programa indiciam a necessidade de estudos posteriores
com amostras de maior dimensão e desenhos que impliquem grupos de controle
Palavras-chave: Acessos vasculares, Enfermeiros, Simulação, Ultrassom
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ABSTRACT
The placement of a peripheral venous access by the traditional method of palpation
and/or visualization is the most frequent invasive procedure performed by nurses. This
method can become complex in situations of venous access considered difficult and the
placement of ecoguided peripheral venous catheters has been highly recommended,
allowing an improvement in the quality of care and greater autonomy of nurses, therefore
it should be assumed as a technical competence to be developed. The teaching and
learning strategy recommended for the acquisition of this competence, for clinical nursing
practice, involves the use of simulation methodology and subsequent supervision of
practice in a professional context.
The study aims to evaluate the effectiveness of a training and training program in
peripheral and ecoguided venous accesses, using simulated practices, in the acquisition
of theoretical knowledge and technical skills and the level of satisfaction and selfconfidence of nurses in learning.
This is a quantitative, pre-experimental study with a single group and pre- and postintervention evaluation. Data were collected from July to November 2021 in a private
Health Unit in central Portugal. The sample consists of 9 nurses who participated in a
structured training and training program using simulated practices and subsequent
supervision of practice in a professional context.
With the analysis of the results, it was found that this simulated training and training
program contributed to the increase of the professionals' theoretical knowledge, as well
as to the acquisition of competence for the placement of an independently guided
peripheral venous access. The technical competence for practice is acquired between
the third and fifth procedure and the professionals expressed their confidence in the use
of this new technique. It is a program that makes us rethink the need for change and
innovation for the continuous improvement of the quality of care to the person and
achieve excellence in nursing care delivery. However, the results of the program indicate
the need for further studies with larger samples and drawings involving control groups
Keywords: Vascular Accesses, Nurses, Simulation, Ultrasound
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INTRODUÇÃO
A colocação de um acesso venoso periférico (AVP) é o procedimento invasivo mais
comumente executado nos doentes, sendo realizado por enfermeiros habitualmente
pelo método tradicional de palpação e/ou visualização das veias. Este método é
normalmente eficaz para a maior parte das pessoas, mas pode ser deveras difícil,
muitas vezes para quem o tratamento endovenoso (EV) é essencial (Smith, 2018).
Obter um acesso venoso periférico em pessoas com hipovolémia, história de consumo
de drogas endovenosas, patologias vasculares, insuficiência renal, transplante de
órgãos e obesidade, pode ser desafiante até para os enfermeiros mais experientes, visto
que estas, por norma apresentam uma rede vascular periférica deficitária (Edwards and
Jones 2018).
Aproximadamente um em cada nove adultos nos Estados Unidos (11.8%) tem acessos
venosos periféricos considerados difíceis (AVPDs) e são muitas vezes sujeitos a
múltiplas tentativas de punção sem sucesso, antes que outro método alternativo seja
executado por outro profissional (Fields et al., 2014).
Tentativas repetidas de punção resultam em dor e sofrimento para a pessoa, assim
como, potenciais atrasos no diagnóstico e tratamento, com consequente deterioração
da condição da pessoa. Implicam ainda, diminuição do tempo de prestação de cuidados
por parte do enfermeiro a outros doentes, custos adicionais com dispositivos médicos
consumíveis e a necessidade de recurso a outros tipos de procedimentos mais invasivos
e de maior risco (Arbique et al., 2014).
Estudos recentes desenvolvidos em Portugal sugerem que os enfermeiros necessitam
de duas a oito tentativas de punção para inserir com sucesso um cateter venoso
periférico (CVP) em 19,4% a 23,7% dos adultos hospitalizados. Este número aumenta
para uma média de cinco tentativas de punção por pessoa (variando entre uma a vinte
tentativas) quando se considera todo o período de tratamento (Braga, 2017).
Os acessos vasculares alternativos à punção venosa periférica (PVP) incluem: a punção
intraóssea, a colocação de cateteres venosos centrais de inserção periférica (PICC) ou
a colocação de cateteres venosos centrais (CVCs). Estes procedimentos acarretam
riscos adicionais, incluindo o risco de infecção, de pneumotórax ou hemotórax, de
hematomas e de pseudoaneurismas (Stolz et al., 2016).
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Num esforço para reduzir, não apenas a quantidade de tempo dispendido por um
enfermeiro na colocação de um CVP, mas também, o impacto negativo das múltiplas
tentativas de punção na pessoa, os profissionais de saúde e as instituições hospitalares
começam a aplicar diferentes abordagens na colocação de acessos vasculares, em
particular na pessoa com acessos venosos difíceis. Uma das abordagens mais
populares, bem sucedidas e altamente recomendada é o uso da ecografia para localizar
e guiar a inserção do cateter endovenoso (Fields et al., 2014).
O recurso à ecografia é um procedimento não invasivo que permite ao utilizador ver
imagens de órgãos, tecidos e fluxo sanguíneo em tempo real, usando ondas de
ultrassom. O recurso a esta técnica tem demonstrado uma diminuição no atraso do
tratamento médico, diminuição no tempo de atendimento dos utentes, aumento da
autonomia dos profissionais e maior satisfação dos utentes (Adhikari, Schmier, & Marx,
2015).
Ullman foi o primeiro a descrever a técnica ecoguiada para a colocação de um cateter
venoso central em 1978 (Ullman e Stoelting,1978). O primeiro estudo no uso da
ecografia para colocação de acessos venosos periféricos, tratou-se de um estudo
prospectivo observacional realizado por Keyes e colegas em 1999, concluindo que esta
teria mais sucesso quando comparado com a técnica tradicional de punção (Keyes et
al., 1999).
Assim, a técnica com recurso à utilização de um ecografo é segura e está amplamente
provado que, em relação à inserção de CVCs, reduz o número de tentativas sem
sucesso, o tempo de colocação e possíveis complicações adversas. A evidência neste
campo da prática está patente nas Guidelines da National Institute for Health and Care
Excellence (NICE) (Fields et al., 2014) que recomendam o uso da ecografia na inserção
de cateteres venosos centrais, tendo em conta os benefícios de uma visualização em
tempo real da veia a selecionar no ato de punção (Fields et al., 2014).
O mesmo Instituto, sugere que a prática ecoguiada deverá ser utilizada em pessoas
com acessos venosos periféricos difíceis, na medida em que reduz o número de
tentativas necessárias para a punção, diminui o desconforto da pessoa e pode prevenir
a inserção desnecessária de CVCs. Estudos demonstram que a incorporação da técnica
ecoguiada pode reduzir a necessidade de colocação de um CVC em cerca de 80% dos
doentes (Duran-Gehring et al., 2016).
Sendo a colocação de um CVP da competência técnica do enfermeiro, o treino destes
profissionais na colocação de acessos de venosos periféricos ecoguiados (AVPEs) tem
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sido uma problemática cada vez mais em evidência, alvo de inúmeros estudos e em
franca evolução.
Vários desses estudos demonstram que os enfermeiros colocam AVPEs com sucesso,
minimizando a dor e o desconforto de sucessivas tentativas de punção venosa, em
doentes com acessos venosos difíceis (Smith, 2018).
Uma reunião internacional de consenso, realizada no World Conference on Vascular
Access (WoCoVA), emanou recomendações para o treino dos profissionais na inserção
de cateteres com recurso à técnica ecoguiada, incluindo a colocação de acessos
venosos periféricos (Moureau et al., 2013).,
As recomendações incluem: sessões de educação (didáticas ou e-learning); modelos e
ferramentas para o treino com recurso à prática simulada; ensino de medidas de
prevenção de infeção e dos cuidados necessários à adequada manutenção dos
dispositivos de ecografia. As guidelines da Emergency Nurse Association (ENA, 2018),
mencionam que esta técnica tem relevância e aplicabilidade em adultos após punção
não conseguida pelos métodos tradicionais (recomendação nível A). No entanto, a nível
nacional os enfermeiros têm pouca ou nenhuma formação no recurso a esta técnica.
Apenas alguns, e a título individual, têm investido nesta área, adquirindo competências
técnicas, realizando certificações técnico/científicas, apostando na criação de equipas
de acessos vasculares a nível nacional.
Assim, é necessário que os enfermeiros façam formação e treinem. A prática simulada
é uma das estratégias usadas para a melhoria da qualidade nos cuidados de saúde.
Segundo Hegland, Aarlie, Stromme, e Jamtvedt (2017), o efeito da prática simulada para
enfermeiros é bastante positiva na melhoria das “skills”, ou seja, na capacidade de
concretizar de forma rápida e eficiente uma determinada tarefa, portanto, na preparação
e competência técnica do profissional para um desempenho eficiente.
Segundo Martins (2017), a simulação é uma estratégia pedagógica que utiliza
uma ou mais tipologias (paciente simulado, role play, simulador de tarefa, …)
para aumentar ou validar a progressão de iniciado a expert (…) contribui para o
processo de construção das competências para o exercício da enfermagem,
trazendo como bases justificativas as dimensões da ética e da estética, do
conhecimento, da eficiência e da efetividade, da emoção e da relação, da
liderança e, inevitavelmente, da segurança do doente. (pp..156-158).
Tendo em conta as evidências apresentadas anteriormente e, reconhecendo a
investigadora o potencial desta técnica para a qualidade dos cuidados de enfermagem,
surge a “inquietação” para este projeto. Ganha ainda maior relevância para a
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investigadora após a frequência de uma formação em AVPE e, posteriormente ter
sentido falta de autonomia e autoconfiança no uso desta competência no contexto
clínico profissional.
Contribuiu também para aguçar o seu interesse o facto de, como aluna de mestrado e
aquando da realização do ensino clínico, ter percebido as dificuldades sentidas por
alguns colegas na punção venosa periférica de doentes em estado crítico. Pensando a
investigadora que o conhecimento e formação nesta nova abordagem poderia ter
evitado a dor e sofrimento dessa pessoa doente, resultante das múltiplas tentativas de
punção executadas pelos profissionais.
Sendo o enfermeiro o profissional responsável pela gestão dos cuidados de
enfermagem na colocação de acessos venosos periféricos e, tendo sempre presente o
princípio da não maleficência, a autora percebe que esta competência técnica tem
deveras relevância para a prática.
Deste modo e, atendendo ao supracitado, pretende-se, através de um estudo préexperimental, antes e após, com grupo único, responder à seguinte questão de
investigação:
“Qual a efetividade de um programa de formação e treino em acessos venosos
periféricos ecoguiados, com recurso a práticas simuladas, nos conhecimentos teóricos
na aquisição de competência técnica e na satisfação e autoconfiança na aprendizagem
dos enfermeiros que trabalham numa unidade de saúde da região centro de Portugal?”
O presente estudo tem como objetivo geral
Avaliar a efetividade de um programa de formação e treino em acesso venosos
periféricos ecoguiados com recurso a práticas simuladas, na aquisição de
conhecimentos teóricos, de competências técnicas e o nível de satisfação e
autoconfiança na aprendizagem.
Tem ainda como objetivos específicos:
Avaliar o nível de conhecimentos teóricos dos profissionais de enfermagem antes e após
a implementação de um programa de formação e treino simulado.
Construir e implementar um programa de formação e treino em acessos nossos
periféricos ecoguiados, com recurso a práticas simuladas.
Avaliar a aquisição de competência técnica após o treino com práticas simuladas e
posteriormente sob supervisão em contexto da prática clínica profissional.
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Perceber quantas práticas supervisionadas serão necessárias até os profissionais
adquirirem competência técnica para a prática.
Avaliar a satisfação e a autoconfiança dos enfermeiros na aprendizagem após o treino
com práticas simuladas e posteriormente sob supervisão em contexto da prática clínica
profissional
Todo o processo de construção deste estudo encontra-se descrito com maior detalhe
ao longo dos quatro capítulos que integram esta dissertação.
O primeiro capítulo deste trabalho centra-se no enquadramento teórico/concetual onde
será realizada uma abordagem dos modelos e componentes de formação e treino com
recurso a práticas simuladas na colocação de acessos venosos ecoguiados. Segue uma
metodologia de revisão da literatura, tendo em vista a síntese de estudos publicados em
torno desta temática e onde se pretendeu dar resposta à seguinte questão de revisão:
“Quais as componentes essenciais dos programas de formação e treino com práticas
simuladas na colocação de acessos venosos periféricos ecoguiados, experienciadas
pelos profissionais de saúde?”
No segundo capítulo, encontra-se discriminado todo o percurso metodológico deste
estudo, onde serão apresentadas as opções metodológicas tomadas pelo investigador
por forma a dar resposta aos objetivos da investigação. Foram abordadas as diferentes
etapas do processo de investigação, onde se faz referência ao tipo de investigação; à
amostra no contexto do estudo; aos instrumentos de colheita de dados; aos processos
de colheita e tratamento dos mesmos, assim como, se acautelam questões formais e
éticas.
O terceiro capítulo diz respeito à apresentação e análise dos dados recolhidos e por fim
no quarto capítulo discutem-se os resultados obtidos.
Esta dissertação termina com o destaque das principais conclusões, sugestões para
investigações futuras e limitações decorrentes deste estudo. Tecem-se ainda
considerações sobre o potencial de utilidade desta investigação e dos seus resultados
para a prática e investigação em Enfermagem.
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO
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1.1 - ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS: RECOMENDAÇÕES.
Várias inovações alteraram recentemente os critérios de escolha e gestão de um acesso
venoso

periférico

(novos

dispositivos,

novas

técnicas

de

inserção,

novas

recomendações de manutenção), desta forma a fundação WoCoVA emanou
recentemente recomendações por forma a uniformizar a classificação de dispositivos de
acessos venosos periféricos (DAVPs) , clarificar a sua indicação (central vs periférico)
e definir as técnicas adequadas de inserção (Pittiruti et al., 2021).
Um dispositivo de acesso venoso periférico (DAVP) é definido como sendo um qualquer
dispositivo de acesso venoso (DAV) cuja ponta está localizada no sistema venoso, mas
fora da veia cava superior, da aurícula direita e da veia cava inferior.
De acordo com o seu comprimento os CVP podem ser classificados como: cateteres
periféricos curtos simples ou integrados (< 6 cm), cateteres periféricos longos (6 a 15
cm) ou cateteres “Midlines” ou “Midclavicular”, com comprimento superior a 15 cm. A
escolha do tipo de cateter venoso periférico (CVP) deve ser baseada na expectativa da
duração do tratamento; os cateteres periféricos curtos são apropriados para situações
de emergência e acessos de curta duração (24-48 horas). A inserção dos cateteres
periféricos deve ser preferencialmente feita no antebraço e braço evitando as áreas de
flexão, no entanto se inevitavelmente for inserido na mão, na veia jugular externa ou no
membro inferior deve ser removido em 24-48 horas (Pittiruti et al., 2021) .O cateter a
inserir deve ter o diâmetro mais pequeno possível, na maior parte dos adultos serão
apropriados cateteres de 20 a 22 gauge (G), devendo ser usados diâmetros de 18G a
16G na sala de emergência ou para realização de procedimentos cirúrgicos.
Segundo estes autores, a Infusion Nurses Society (INS) recomenda, em doentes com
acessos venosos difíceis, o uso de luz quase-infravermelha para acesso às veias
superficiais do braço (<7mm de profundidade) ou, o recurso a ultrassonografia para
acesso a veias mais profundas.
Para ajudar os profissionais de saúde portugueses na determinação e categorização
de um acesso venoso difícil, um grupo de investigadores validou para português
europeu a escala Venous International Assesment (VIA), denominada por Escala de
Avaliação da Rede Venosa (EARV) (Santos-Costa et al., 2020).
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Os cateteres periféricos curtos guiados por ultrassom são caracterizados por taxas de
sucesso expectáveis próximas dos 100%, mas infelizmente o cateter muitas vezes
exterioriza-se entre 24 e 48 horas, especialmente se a veia é profunda (> 1 cm), devendo
nestes casos ser ponderada a hipótese inicial de colocação de um cateter longo
ecoguiado (Pittiruti et al. 2021).
Neste consenso determinam também que, como em qualquer outro procedimento
clínico, para a inserção de um cateter periférico, com ou sem recurso a uma técnica
específica, é necessário um treino meticuloso, que deve incluir sessões teóricas, prática
simulada e um período de supervisão individual respeitando a curva de aprendizagem
dos formandos e com uma avaliação final de competência. Salienta ainda, que durante
a fase prática a simulação está altamente recomendada e devem ser criadas” bundles”,
ou seja, um conjunto de intervenções específicas que norteiam a inserção do cateter de
acordo com o dispositivo utilizado. Consideram também que esta sistematização de
intervenções se torna uma ferramenta simples e poderosa para o ensino, a
aprendizagem e a realização do procedimento de forma eficaz.

1.2.- ECOGRAFIA, ULTRASSOM E ENFERMAGEM
O uso de um equipamento de ecografia revolucionou vários procedimentos médicos,
quer tornando-os mais económicos, quer aumentando a sua eficácia e ainda a
segurança da pessoa. Sendo uma ferramenta rápida, de baixos custos de utilização, o
ecógrafo providencia aos profissionais um método não invasivo para olharem para o
“interior do corpo da pessoa” sem os expor a meios de diagnóstico mais complexos.
Procedimentos guiados por imagem tornaram-se amplamente conhecidos e são
considerados atualmente os Gold Standard na maior parte dos contextos clínicos (Brogi
et al. 2017).
Um dos exemplos mais comuns é o Focus Ultrasound, anteriormente designada como
“Point of Care Ultrasound”. Trata-se do recurso a um ecógrafo portátil para a realização
de um exame dirigido não invasivo, realizado em tempo real ao lado da pessoa, com o
intuito de dar resposta a um diagnóstico específico médico, ou de enfermagem.
Atualmente, já é usada por enfermeiros para reduzir complicações e melhorar as suas
intervenções, com um elevado número de aplicações, das quais se destacam:
visualização da bexiga, para verificação da quantidade de urina residual e reduzindo o
risco de infeção por um cateterismo vesical desnecessário; diagnósticos mais rápidos
em trauma, FAST (Focused Assessment with Sonography in Trauma); verificação de
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colocação correta de sonda nasogástrica; verificação de colocação de tubo orotraqueal
e colocação de dispositivos venosos periféricos, entre outros (Varndell et al., 2018).
A ecografia revolucionou deste modo a prática dos cuidados de saúde. Os aparelhos de
ecografia têm evoluído ao longo do tempo com um design melhorado e tecnologia
avançada, hoje em dia, o tamanho padrão de uma máquina de ultrassom portátil não é
maior que um telemóvel ou um tablet.
A European Society of Anesthesiology (ESA), nas suas mais recentes guidelines,
recomenda que todos os procedimentos vasculares devem ser guiados por ultrassom,
incluindo quando uma veia superficial não pode ser diretamente visualizada ou palpada
(Grau de recomendação forte) (Lamperti et al. 2020).
Assumem a necessidade de adotar e aplicar ferramentas (escalas de acessos venosos
difíceis) para determinar o mais precocemente possível as pessoas com AVPDs para
que beneficiem da técnica guiada por ultrassom. Desta forma é possível reduzir o
número de tentativas sem sucesso, melhorar a experiência da pessoa, diminui possíveis
atrasos no seu tratamento, evitar um número significativo de complicações e muitas
vezes evitar a colocação de um acesso venoso central desnecessário (F. Van Loon et
al., 2018)
Estudos recentes desenvolvidos em Portugal sugerem que os enfermeiros necessitam
de duas a oito tentativas de punção para inserir com sucesso um CVP em 19,4% a
23,7% dos adultos hospitalizados (Braga, 2017; Oliveira et al., 2019; Parreira et al.,
2019). Este número aumenta para uma média de cinco tentativas de punção por pessoa
(variando entre uma a 20 tentativas) quando se considera todo o período de tratamento
(Braga, 2017). Tendo em conta estes resultados e indo de encontro do referido por
Bridey et al. (2018), o desfecho de alguns destes insucessos termina na colocação de
um CVC. Face ao tempo de colocação de um CVC e os riscos para a pessoa outras
alternativas para a colocação de um acesso vascular são altamente desejáveis, e, é
neste ponto que a ecografia faz a diferença, permitindo preencher a lacuna entre estas
duas realidades, o insucesso de colocação de cateter periférico sob visualização direta
e/ou palpação e a colocação de CVC.
A ESA, remete também para a necessidade de uma avaliação ecográfica préprocedimento (scanning) da rede vascular para avaliar a localização ideal, o diâmetro e
a profundidade da veia. Desta forma a escolha do cateter a utilizar será o mais adequado
quanto ao comprimento, diâmetro e local para punção, reduzindo deste modo o risco de
flebite, formação de trombos e exteriorização parcial ou total acidental do dispositivo.
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Várias organizações de enfermagem apoiam o uso do ecógrafo como ferramenta de
apoio à colocação de um AVP (Recomendação de nível A-elevada), entre elas a ENA
que, nas suas guidelines da prática clínica recomenda a colocação de acessos venosos
periféricos guiados por ultrassom em adultos com acessos venosos difíceis, que tiveram
tentativas sem sucesso de colocação pelos métodos tradicionais (Recomendação de
nível A-elevada).
Face ao exposto, tem havido constantes apelos à necessidade de formação dos
enfermeiros no uso do dispositivo de ultrassom (ecógrafo), para guiar procedimentos de
colocação de AVPs. Apesar dos seus benefícios, muitos profissionais de saúde têm
pouca ou nenhuma experiência no uso da ecografia para realizar procedimentos e
muitas escolas, tanto médicas como de enfermagem, têm falta de um programa
estruturado e de um currículo fixo e adequado para a formação e treino na prática destas
técnicas (Smith, 2018).
Também em Portugal estudos demonstram a necessidade da aquisição destas
tecnologias e a formação de profissionais para a sua utilização, evidenciando que esta
realidade merece atenção por parte dos gestores hospitalares (A. de Sousa Salgueiro
et al., 2019).

1.3 - PROGRAMAS DE FORMAÇÂO EM ACESSOS VENOSOS PERIFÉRICOS
ECOGUIADOS
Em geral, um programa desta natureza deve ser composto de uma sessão teórica
extensa envolvendo todos os conceitos relacionados com a temática, uma sessão
dedicada ao treino “hands-on”, em pares ou em “phantomas” (simuladores de tecido
biológico), estruturada e adequada à componente prática do programa. O treino e a
avaliação do seu sucesso devem ser realizados num ambiente com práticas simuladas
antes do formando executar o procedimento em doentes, ou seja, no contexto real da
prática profissional.
O treino com práticas simuladas é uma das estratégias usadas para melhorar a
qualidade nos cuidados de saúde. Os formandos tornam-se mais competentes quando
treinam em conjunto, aumentando a transição dos conhecimentos adquiridos para a
prática. O efeito do treino com recurso a práticas simuladas para enfermeiros tem um
efeito positivo no aumento da performance técnica dos profissionais (Anon, 2019;
Hayes, 2016).
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A avaliação das competências para a prática de procedimentos ecoguiados é
conseguida, segundo vários estudos, através do recurso a uma checklist que
compreenda as componentes essenciais do procedimento técnico com base nas
recomendações internacionais e/ou com o uso de uma escala global de avaliação de
procedimento técnico (Ilgen et al., 2015; Reeves, Morrison, e Altmiller, 2017; Laksonen
e Gasiewicz, 2015).
Baseado nas recomendações mais recentes da ESA (Lamperti et al., 2020), e com nível
de evidência 1B, no final de um programa completo de formação e treino simulado o
formando deve ser capaz de demonstrar:
- Conhecimentos acerca da física do ultrassom (o que é, como se gera, como se propaga
e como se atenua);
- Perceber a relação entre a frequência usada, penetração da onda de som no tecido e
a qualidade da imagem;
- Conhecimentos dos efeitos biológicos e da segurança do ultrassom;
- Compreensão acerca dos princípios básicos de visualização em tempo real e uso de
doppler cor e/ou power doppler para identificação da presença de fluxo;
- Capacidade para selecionar a sonda (linear/curva) adequado para o procedimento a
efetuar;
- Capacidade para ajustar os parâmetros (settings) por forma a otimizar a qualidade da
imagem;
- Capacidade para ajustar a pressão, o alinhamento, a rotação e inclinação da sonda
para otimizar a qualidade da imagem;
- Capacidade de identificar artérias, veias, nervos, tendões, músculos e estruturas
ósseas;
- Capacidade para reconhecer os artefactos mais comuns;
-Conhecimentos em relação aos benefícios e às limitações da imagem transversa e
longitudinal;
-Habilidade de minimizar o movimento durante a visualização da agulha (coordenação
sonda agulha):
-Habilidade para visualizar a ponta da agulha durante a imagem transversal (eixo curto)
- Capacidade para preparar da pessoa para o procedimento e obter o seu consentimento
informado.
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- Performance técnica (skills) e aquisição de competências para a prática deste
procedimento em contexto real na prática clínica.

1.3.1 - Sessão de formação teórica
A parte teórica do programa deve ser dividida essencialmente em três temas gerais que
permitam suportar a transferência de conhecimentos. Devem ser abordados conceitos
relacionados com a anatomia vascular, técnica ecoguiada para colocação de um AVP e
física do ultrassom. A componente teórica acerca da anatomia deve incidir na anatomia
vascular do membro superior e fisiologia da circulação (Feinsmith et al., 2018; Vitto et
al., 2016).No espectro da física do ultrassom devem ser lecionados aspectos tais como:
uso básico da ecografia, diferentes tipos de frequência do aparelho e sua respectiva
seleção, e aspectos relacionados com toda a dinâmica do funcionamento e manuseio
do aparelho de ecografia (Partovi-Deilami, Nielsen, Moller, Nesheim e Jorgensen, 2016).
Para além destes três tópicos principais, e segundo Gottlieb, Sundaram, Holladay e
Nakitende (2017), numa revisão acerca das melhores práticas, a sessão teórica deve
abordar ainda aspectos relacionados com a desinfecção e cuidados ao CVP, prevenção
da infeção e higienização do aparelho. Importa salientar que, e segundo estes autores,
os estudos demonstram que não há aumento das taxas de infeção em relação uso da
técnica ecoguiada, quando comparada com a técnica tradicional (visualização e/ou
palpação) de colocação de um CVP.

1.3.2 - Sessão de treino com práticas simuladas
Posteriormente à sessão teórica deverá surgir uma sessão de treino “hands-on”,
permitindo aos formandos adquirir e mostrar competências antes de atuar no seu
contexto da prática clínica diária (Keleekai et al., 2016).
Esta parte de treino do programa deve ser essencialmente dirigida à diferenciação entre
veias e artérias, nervos e músculos; identificação da veia por aplicação de compressão
e/ou doppler (cor); seleção apropriada do local de colocação do cateter, veia e ponto de
entrada; acompanhamento dinâmico ecoguiado da inserção do cateter (imagem em
corte transversal com abordagem out of plane ou imagem em corte longitudinal com
abordagem in plane e otimização de imagem e parâmetros (ganho e profundidade),
(Duran-Gehring et al., 2016; Edwards and Jones, 2018; Partovi-Deilami et al., 2016).
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Quanto aos métodos de ensino e avaliação de competências técnica estes devem ir de
encontro aos objetivos anteriormente descritos.
Segundo Moghabghab, Tong, Hallaran e Anderson (2018), existem inconsistências
quanto ao uso do termo competência e competente na prática de enfermagem, sendo
que, muitas vezes mesmo no escopro da profissão são usados de forma similar para
descrever a habilidade de fazer algo com sucesso e de forma eficaz. Os mesmos
autores referem que competência é tida como uma componente do saber, uma
habilidade técnica (skill), a capacidade demonstrada pelo indivíduo para uma prática de
enfermagem baseada na segurança, ética e eficácia. Pode descrever um conhecimento
específico numa determinada área, uma destreza técnica aprimorada e/ou uma análise
crítica de perito, necessária para a prática de enfermagem
Face ao exposto Keleekai et al. (2016) e Partovi-Deilami et al. (2016) referem ser de
extrema importância uma sessão de treino “hands-on”, num cenário simulado, por forma
a criar uma situação na qual os formandos se podem familiarizar com o aparelho de
ecografia e restante equipamento. Esta sessão permite ainda aos formandos focaremse nos conceitos básicos da técnica ecoguiada e conseguirem obter imagens fixas,
assim como terem a noção da anatomia do membro superior. Ao identificarem a
anatomia do membro superior, localizando as veias num modelo vivo sem punção,
permitir-lhes-á familiarizarem-se com as características ecográficas das veias e
ganharem coordenação “eye-hand “com a manipulação da sonda do ecografo.
A sessão de treino “hands-on”, usando um modelo não humano (modelo de gel ou peça
anatómica), cria a possibilidade de confirmação e visualização da ponta da agulha
quando ela toca e deforma a veia alvo, previamente à punção. Desenvolve ainda a
destreza para a inserção do cateter endovenoso, pelo facto de, ao mesmo tempo que
segura a sonda tem que visualizar a imagem da introdução do cateter no lúmen da veia
em tempo real no monitor do ecógrafo (coordenação eye-hand), (Oliveira e Lawrence,
2016 ; Partovi-Deilami et al., 2016).
De acordo com Adhikari, Schmier e Marx (2015),os formandos possuíam um elevado
nível de conforto no uso da ecografia na colocação de acessos venosos depois de uma
sessão de treino simulado, verificando-se uma identificação correta e precisa da
anatomia vascular e a colocação final do AVPE.
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1.3.3 - Treino em contexto da prática clínica de enfermagem
Durante o treino no contexto da prática clínica diária, os formandos ganharam
experiência e rotina na punção de veias no membro superior, usando a técnica
ecoguiada na pessoa/pessoa doente, incluindo as pessoas consideradas como tendo
acessos venosos difíceis (Edwards and Jones, 2018; Keleekai et al., 2016; Stolz et al.,
2016).
O formador deve focar o treino na manutenção da ponta da agulha no campo de
visualização da imagem no monitor, enquanto progride em direção à veia, com o intuito
de promover um perfeito controlo da sonda ao introduzir a agulha sob visualização direta
e incentivar à punção de veias pequenas e mais profundas (Stolz et al., 2016).
De acordo com Edwards e Jones (2018), a grande questão para determinar a
competência é saber quantas tentativas supervisionadas de procedimentos com
sucesso são necessárias executar, antes dos formandos puderem realizar a técnica de
forma independente. Nos estudos incluídos, o mais recomendado são 10 tentativas
supervisionadas em contextos da prática clínica diária.
Oliveira e Lawrence (2016) e Partovi-Deilami et al. (2016) concluíram que três
procedimentos supervisionadas seriam suficientes para atingir a competência técnica,
enquanto Duran-Gehring et al. (2016 ) e Edwards e Jones (2018), sugerem que os
formandos devem executar cinco tentativas supervisionadas no seu programa de treino.
Adicionalmente os formandos devem executar mais cinco tentativas em contexto
profissional, sob supervisão indireta, com correção imediata de possíveis erros por parte
do formador. Edwards e Jones (2018) e Stolz et al. (2016) descreveram no seu estudo
que a supervisão e o treino devem ser mantidos até o formando atingir uma taxa de
sucesso individual de 70% à primeira tentativa, e que para tal, seriam necessárias pelo
menos quatro tentativas supervisionadas.
Alguns autores fazem referência à importância da existência de um instrumento de
colheita de dados pré-concebido por forma a suportar a aquisição da competência
técnica, no qual, devem estar delineados os objetivos finais do treino (Adhikari et al.,
2010; Feinsmith et al., 2018; M.J., R. e B.T., 2015).
A competência pode ser determinada testando os formandos antes e depois do treino
(Duran-Gehring et al., 2016; M.J. et al., 2015; Owens et al., 2016). O tempo de duração
dos treinos varia entre os estudos incluídos, de 2 horas a múltiplos dias. As sessões
teóricas duram em média entre 30 minutos a 3 horas, enquanto o treino “hands-on” varia
entre 1 a 2 horas (Edwards e Jones, 2018; Owens et al., 2016; Partovi-Deilami et al.,
2016; Vitto et al., 2016).
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1.4 - EFEITOS DO TREINO COM RECURSO A PRÀTICAS SIMULADAS
Lian et al. (2017), concluem que os alunos que tiveram formação prévia atingiram uma
melhor performance técnica do que aqueles que não a realizaram, no entanto,
formandos sem experiência poderiam atingir a competência na colocação de um AVPE
quando inseridos num treino formal, sob supervisão, num currículo fixo pré- estabelecido
(Keleekai et al., 2016; Owens et al., 2016; Partovi-Deilami et al., 2016).
Após os formandos terem frequentado um programa completo de treino com práticas
simuladas, tinham maior sucesso na colocação de um AVPE em doentes com critérios
de acessos venosos difíceis, quando comparados a uma situação na qual teria sido
usada a técnica tradicional de colocação de um AVP (Keleekai et al., 2016; Oliveira e
Lawrence, 2016; Stolz et al., 2016).
Em síntese, nesta revisão focámo-nos em diferentes modelos de treino e componentes
do mesmo, no uso da prática ecoguiada na colocação de um acesso venoso periférico
e concluímos que um ótimo programa de formação inclui uma sessão teórica seguida
de uma sessão de treino “hands on” num ambiente simulado e estará completo depois
de um treino em contexto da prática clínica profissional, com validação da competência.

1.5 - ENQUADRAMENTO CONCETUAL
A construção deste trabalho de investigação foi norteada pelo processo de
transformação individual para o desenvolvimento de competências, bem como pela
premissa de Benner (2011), de que a competência se desenvolve ao longo da vida
profissional.
Face aos objetivos deste estudo, o modelo de Benner enquadra-se harmoniosamente
no mesmo, permitindo a sustentação das afirmações de mudança de comportamento
ou aquisição de competências. Benner (2011), através do seu trabalho “De iniciado a
perito: Excelência e Poder na Prática de Enfermagem”, estudou a aprendizagem
experiencial na prática de enfermagem, examinou a aquisição de competências
baseada na aprendizagem clínica e o conhecimento articulado que está inerente à
prática de enfermagem. Esta autora enfatiza a experiência profissional e considera que
o conhecimento prático é adquirido com o tempo e com a aprendizagem experiencial.
De acordo com a mesma, o enfermeiro deve possuir conhecimentos técnicos, ser capaz
de tomar decisões, comunicar eficazmente, ser flexível, responsável e criativo, ter
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espírito crítico e de iniciativa e ter uma conduta ética e deontológica. Este percurso é
construído ao longo da sua vida profissional. Benner, Sutphen, Leonard-Kahn e Day
(2008) preconizam três estadios para a construção da aprendizagem na enfermagem,
em que o primeiro estadio é designado por aprendizagem cognitiva, ou seja, a base do
conhecimento teórico necessária para a prática; o segundo estadio diz respeito ao
conhecimento proveniente da prática (know-how) e o terceiro estadio implica o
“comportamento ético” com estabelecimento das responsabilidades, preocupações e
compromissos da profissão. Segundo a autora Benner (1984) no processo de aquisição
de conhecimentos e competências é necessário refletir nas aprendizagens que a prática
nos oferece, coligando os saberes da prática à teoria (knowing that) sem descurar o
comportamento ético. A autora explica ainda que o desenvolvimento do conhecimento
em disciplinas aplicadas como a medicina e a enfermagem é composto pela extenção
do conhecimento da prática “know how” através da investigação e caracterização e
compreensão da experiência clínica. Ela adverte para o fato de podermos ganhar
conhecimento e competências "know how" sem nunca aprender a teoria "knowing that
". Esta investigação pretende um “knowing that”, com a extensão do conhecimento para
o “know how”, com competência técnica, seguro e promotor da qualidade de cuidados
da pessoa.
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
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2 - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO
Neste segundo capítulo explicitamos detalhadamente todo o percurso investigativo.
Descrevemos os materiais e métodos utilizados, os procedimentos desenvolvidos na
colheita, tratamento, analise e discussão dos resultados.

2.1 - TIPO DE ESTUDO
O estudo apresentado é de natureza quantitativa, não randomizado, pré-experimental
e avaliação pré e pós intervenção (Tanner, 2018).
Segundo o mesmo autor, os estudos pré experimentais, embora não apresentem
distribuição aleatória dos participantes (não randomizado), possuem considerável rigor
metodológico e aproximam-se das pesquisas quase experimentais. Diferem destes pois
são uma forma mais simples de projetar pesquisas, não têm grupo de controlo apenas
grupo da intervenção, portanto não há possibilidade de comparação entre grupos.
Num estudo pré-experimental, um grupo único é observado, ou testado, após alguma
intervenção ou tratamento, presumindo que a intervenção cause mudanças. Desse
modo, é possível observar o que ocorre, quando ocorre, e a quem ocorre, permitindo a
análise de relações causa-efeito.
Ao descrever desenhos experimentais, o 'X' é uma abreviatura usada para indicar a
aplicação de uma intervenção. O “O' é a abreviatura para uma observação ou medição
(a variável dependente). O1, O2, O3…, correspondem à primeira, segunda (etc.)
medição.

O1=avaliação antes

X=intervenção

O2=avaliação depois

Figura 1 - Modelo básico para desenho de grupo único pré-teste/pós-teste (Tanner, 2018)
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2.2 - QUESTÃO E HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO
De acordo com o objetivo central deste estudo, que pretende, avaliar a efetividade de
um programa de formação e treino em acessos venosos periféricos ecoguiados, com
recurso a práticas simuladas na aquisição de conhecimentos teóricos, de competências
técnicas e o nível de satisfação e autoconfiança na aprendizagem, foi formulada uma
questão de investigação e duas hipóteses.
Questão de investigação: Qual a efetividade do programa de formação e treino na
aquisição de competência técnica na colocação de um AVPE por parte dos enfermeiros?
É de salientar que a questão de investigação foi construída dado o facto do instrumento
de colheita de dados (checklist de verificação de procedimentos técnicos) não nos
permitir aplicar testes de hipóteses, pois o formato de resposta (número de
observações) difere do pré para o pós- teste.
Quanto às hipóteses de investigação formuladas neste estudo, têm como base a
evidência científica disponível gerada em torno da simulação usada como estratégia de
ensino na formação contínua dos enfermeiros sendo respetivamente:
H1: O programa de formação e treino com práticas simuladas contribui para o
incremento dos conhecimentos teóricos.
H2: A satisfação dos formandos e a autoconfiança na aprendizagem difere do contexto
de simulação para o contexto da prática clínica.

2.3 - AMOSTRA E CONTEXTO
O cálculo do tamanho da amostra é baseado parcialmente no tamanho de efeito
esperado e é uma componente crucial dos estudos quase experimentais. Segundo
Barnes (2019) para intervenções que tenham impacto potencial no conhecimento e
perceção, podemos esperar um grande impacto seguido à intervenção (médio a
grande). Desta forma será preciso uma amostra relativamente pequena.
Por questões estatísticas e de modo a respeitar simultaneamente as questões
pedagógicas do funcionamento do grupo em contexto formativo, este foi constituído por
10 enfermeiros. Este dado é confirmado em simultâneo com a determinação do tamanho
da amostra, realizada com base num Poder do Teste (PO) de 70,0%, erro tipo de 0,05
e tamanho de efeito de d=0,8 (Dhand and Khatkar, 2014).
A amostragem baseou-se na técnica de amostragem não aleatória por conveniência, ao
selecionar 10 enfermeiros que exercem funções numa instituição de saúde da região
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centro do país, e cujos critérios de exclusão foram ter menos de dois anos de
experiência profissional e possuir experiência prévia na colocação de acessos venosos
ecoguiados.
Após uma reunião formal com a enfermeira gestora da unidade, foi-lhe explicada toda a
dinâmica do programa de formação e de acordo com a disponibilidade de dispensa de
profissionais para formação, foi agendada uma reunião com os elementos que poderiam
participar no programa. Nessa reunião foram explicados os objetivos do estudo, os
critérios de exclusão e foram também informados de que, a seleção para participação
no estudo iria respeitar a ordem cronológica de inscrição no programa. O formulário de
inscrição ficou disponível logo após a reunião. Este processo decorreu durante o mês
de maio de 2021, os 10 primeiros enfermeiros inscritos cumpriam os critérios de seleção
e foram informados que integrariam o programa por mensagem enviada por correio
eletrónico.

2.4 - VARIÁVEIS
As variáveis são os componentes centrais dos estudos quantitativos, sendo que os
conceitos precisam ser bem definidos e explicados, pois é necessário decidir como as
variáveis serão observadas (Polit and Beck, 2018).
Perante isto, as variáveis foram escolhidas e operacionalizadas em função do tipo de
estudo, dos objetivos formulados, da questão de investigação e do enquadramento
teórico sobre o tema. Foram consideradas para este estudo variáveis dependentes,
independentes e de atributo.
A variável independente (intervenção), é considerada o programa de formação e treino
com práticas simuladas. Abrange todas as atividades formativas teóricas, práticas
simuladas e práticas em contexto da prática clínica profissional, nas quais o grupo
participou no âmbito deste estudo e que foram criadas pela investigadora para este
programa. Foram utilizadas sessões teóricas, sessões de treino com práticas simuladas,
e sessões práticas em contexto profissional.
As variáveis dependentes consideradas foram as seguintes:
Conhecimentos teóricos – corresponde aos conhecimentos demonstrados pelos
formandos em relação a toda a temática que envolve a colocação de um acesso venoso
ecoguiado e o uso de um aparelho que emite ultrassom. Foram avaliados neste estudo
recorrendo a um teste escrito de avaliação de conhecimentos teóricos.
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Competência Técnica – corresponde ao comportamento clínico observado diretamente
da atuação dos elementos da amostra na colocação de um acesso venoso periférico
ecoguiado no final da componente prática em contexto simulado e posteriormente em
contexto da prática clínica profissional. A competência técnica foi avaliada neste estudo
recorrendo a uma checklist de verificação de procedimentos técnicos criada para o efeito
e que apresenta um conjunto de intervenções expectáveis a executar na colocação de
um acesso venoso ecoguiado. A competência técnica foi determinada neste estudo ao
profissional que cumprisse todos os itens da checklist e que. simultaneamente obtivesse
sucesso na colocação de um CVPE à primeira tentativa.
Satisfação e Autoconfiança na aprendizagem- corresponde à satisfação dos formandos
e autoconfiança na aprendizagem desta competência. Foram avaliados em simultâneo,
recorrendo à aplicação da Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na
Aprendizagem, com o objetivo de avaliar as estratégias de ensino
As variáveis de domínio sociodemográfico e profissional, apesar de não serem variáveis
expressas no objetivo da investigação, foram consideradas neste estudo por permitirem
a obtenção de dados para a caracterização dos enfermeiros da amostra. Esta
caracterização resultou da aplicação de um questionário de caracterização sócio
demográfica e profissional.

2.5 - INSTRUMENTOS DE COLHEITA DE DADOS
Neste estudo a colheita de dados foi realizada de forma estruturada, por métodos
objetivos e de forma que os dados pudessem ser quantificáveis. Foram usados para a
colheita os instrumentos descritos de seguida:
a) Questionário de caracterização sócio demográfica e profissional (Apêndice I).
Contempla os seguintes aspetos: género; idade; habilitações literárias; categoria
profissional; tempo de experiência profissional e experiências prévias com práticas
simulas ou ecoguiadas. Elaborado pela investigadora trata-se de um documento escrito,
a preencher pelos formandos, cujos critérios de operacionalização se encontram
descritos na tabela 1.
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Tabela 1 - Critérios de operacionalização das variáveis

V. Formativas

V. ,Socio-profissional

Variáveis Independentes

Questão

Critério de operacionalização

Idade

Aberta

Sexo

Fechada dicotómica

• Masculino
• Feminino

Habilitações académicas

Fechada múltipla
Aberta

•
•
•
•

Bacharelato/Licenciatura em Enfermagem
Pós-licenciatura em Enfermagem
Mestrado
Pós-licenciatura em Enfermagem com
mestrado
• Doutoramento
• Pós-Doutoramento
•

Tempo de exercício
profissional (anos
completos)
Categoria Profissional

Aberta

Formação com recurso a
práticas simuladas

Fechada dicotómica
Aberta

• Sim, Qual?
• Não

Formação com recurso a
ecografia

Fechada dicotómica
Aberta

• Sim, Qual?
• Não

Conhecimento da
existência de orientações
internacionais para
colocação de acessos
venosos periféricos
ecoguiados

Fechada dicotómica

• Sim
• Não

b) Teste escrito de avaliação de conhecimentos teóricos (Apêndice II).
Teste elaborado pela investigadora e pelo formador convidado cujo objetivo é, avaliar
os conhecimentos teóricos relacionados com a anatomia vascular, técnica ecoguiada e
física do ultrassom. O teste foi aplicado antes do início do programa (pré-teste) e no final
da formação em contexto da prática simulada (pós-teste), ou seja, pré e pós intervenção.
Para análise dos pré e pós-testes, calculou-se a média ponderada das respostas
obtidas, o que permitiu atribuir uma nota a cada participante. Neste escalonamento,
considerou-se 0 %(zero) para a menor nota e 100 %(cem), para a nota máxima.
Inicialmente, para análise do teste de conhecimento constituído por 80 questões,
assumiu-se, para cada questão, o valor de 1,25 pontos. A nota foi calculada da seguinte
forma: Nota = (n.º questões certas / 80 x 100). Considerou-se como nota de corte 50,0%.
Dessa forma, aqueles participantes que obtiveram nota igual ou superior a que 50,0%
pontos foram considerados com desempenho satisfatório.
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c) Checklist de verificação de procedimentos técnicos (Apêndice III).
Esta checklist é constituída por 21 itens, cada um avaliado em formato de resposta
dicotómica (sim ou não), produzindo um score que varia entre 0 e 21 pontos. Foi
estruturada, e elaborada pela investigadora

tendo em conta as recomendações

internacionais e os estudos encontrados em relação ao ensino da colocação de um
AVPE e vão de encontro às mais recentes guidelines da ESA para a formação de
acessos ecoguiados (Lamperti et al., 2020). A lista completa de itens foi submetida a
discussão por dois peritos clínicos, formadores em acessos periféricos ecoguiados, e
validada em contexto da prática clínica pelos mesmos, na colocação de um acesso
venoso ecoguiado em contexto pré-operatório. Foram feitos alguns ajustes a nível de
semântica e correção da sequência de alguns itens em concordância com a
investigadora.
Este instrumento foi utilizado ao longo do estudo como guia do formando, em ambiente
da prática simulada. todo o treino simulado incidia sobre o cumprimento de todos os
itens da checklist, ou seja, o cumprimento de todo procedimento técnico, até à colocação
do CVPE em modelo ecogénico.
A avaliação da competência técnica dos formandos para a colocação de um AVPE foi
determinada pelo cumprimento de todos os itens desta checklist, em contexto da prática
clínica no período de follow-up (colocação de cateteres de forma autónoma e com a
supervisão da investigadora).
A competência técnica foi reconhecida ao profissional, que completasse todos os itens
da checklist de procedimentos técnicos e obtivesse sucesso de colocação de cateter à
primeira tentativa.

d) Escala de Satisfação dos estudantes e Autoconfiança na aprendizagem (Anexo
I)
Esta escala é uma tradução e adaptação do instrumento (Student Satisfaction and SelfConfidence in Learning Scale) e foi usada neste estudo para avaliar a satisfação e a
autoconfiança dos participantes com a aprendizagem. Foi aplicada em 2 momentos
especificos, no final das atividades simuladas e posteriormente em contexto da prática
clínica profissional.
Originalmente desenvolvida pela National League for Nursing (NLN), para mensurar a
satisfação e autoconfiança do indivíduo adquirida através da simulação de alta
fidelidade, a Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning é uma escala
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composta por 13 itens do tipo Likert com cinco opções de resposta, que vão desde o
discordo fortemente (1), discordo (2), nem concordo nem discordo (3), concordo (4) a
concordo fortemente (5), agrupados em duas dimensões: - Satisfação (5 itens) e
Autoconfiança com aprendizagem (8 itens).
1.

A versão portuguesa da escala, validade e adaptada por Almeida et al.( 2015)

pela sua aplicação em 395 estudantes, ficou denominada: Escala de Satisfação dos
Estudantes e Autoconfiança com a Aprendizagem. Segundo os autores foi mantido o
sujeito estudantes no nome da escala em consonância a escala original, porém podendo
a mesma ser aplicada sem restrições a todo e qualquer indivíduo em processo de
formação, não havendo restrição. que no caso respeita ao Programa de formação e
treino simulado em AVPE por enfermeiros, tendo por esse motivo sido aplicada.
De salientar que dos (13) itens que faziam parte da escala original utilizada, foi suprimido
o item 13 em virtude das estatísticas encontradas. Desta forma, a escala ficou composta
por apenas 12 itens agrupados em duas dimensões:
- Satisfação (5 itens): 1, 2, 3, 4, 5
- Autoconfiança com aprendizagem (7 itens) - 6,7,8,9,10,11,12
O cálculo básico das dimensões da Escala de Satisfação dos Estudantes e
Autoconfiança com a Aprendizagem, consiste numa soma simples dos pontos
atribuídos, variando assim entre o mínimo de 5 e o máximo de 25 pontos para a
dimensão da satisfação e entre um mínimo de 7 e um máximo de 35 pontos para a
dimensão autoconfiança com a aprendizagem, a dividir pelo número de itens da
dimensão, respetivamente em ambas um Score mínimo de 1 e máximo de 5.

2.6 - PROCESSO DE COLHEITA DE DADOS
De acordo com a revisão da literatura e respeitando o tipo de estudo este programa foi
estruturado em três fases (pré intervenção, intervenção e pós intervenção) e decorreu
em dois momentos distintos, durante os quais decorreu o processo de colheita de dados
recorrendo aos instrumentos anteriormente indicados.

O primeiro momento correspondeu ao programa de formação e treino com recurso a
práticas simuladas. Decorreu no dia 24 /07/2021, numa sala de aulas gentilmente cedida
pela instituição onde decorreu o estudo, com a presença do formador convidado, a
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investigadora e a excelentíssima Senhora Professora Doutora Verónica Coutinho, de
acordo com o cronograma das sessões (Apêndice IV).
O segundo momento correspondeu ao acompanhamento por parte da investigadora
dos elementos da amostra na colocação de acessos nossos periféricos ecoguiados em
contexto da sua prática clínica. Decorreu no período de setembro a novembro de 2021,
em contexto de preparação pré-operatória para cirurgia eletiva na unidade de saúde
onde decorreu o estudo.

2.6.1. Primeiro momento
Primeira fase (pré- intervenção)
No início da sessão simulada, a investigadora fez o acolhimento dos elementos da
amostra, tendo realizado um briefing estruturado onde foram apresentados os objetivos
do programa de formação, idealizado e elaborado pela mesma, salientando as
atividades de simulação, o ambiente simulado e o equipamento a utilizar, assim como a
natureza voluntária do programa. Após esta breve contextualização, foram esclarecidas
algumas dúvidas, obtidos os consentimentos informados e distribuído um número
aleatório a cada um dos participantes, com o quais foram identificados ao longo de todo
o estudo. Posteriormente, foram preenchidos os questionários de caracterização sócio
demográfica e profissional e realizado o pré-teste de avaliação de conhecimentos.

Segunda fase (intervenção)
De seguida teve início uma sessão de formação teórica, com 1 hora de duração, dividida
em três temas essenciais: física do ultrassom, anatomia vascular do membro superior e
técnica de colocação de acessos venoso periféricos ecoguiados (Anexo II). Esta parte
teórica foi lecionada pelo formador convidado, com currículo especializado na colocação
de cateteres venosos ecoguiados (Anexo III), preenchendo os requisitos necessários
para este tipo de formação. A investigadora apesar de ter formação e experiência em
AVPs não cumpre, segundo os estudos revistos, os critérios para o fazer de forma
autónoma.
Posteriormente, foi realizada, pelo formador convidado e pela investigadora, a
demonstração em modelo humano (formando voluntário), da sonoanatomia do membro
superior, onde foi dado enfase à visualização da rede vascular, nomeadamente na
visualização e identificação da veia basílica, cefálica, artéria braquial, assim como na
identificação do nervo mediano. Nesta demonstração foram apresentados os
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parâmetros do ecógrafo a selecionar, tais como ganho, profundidade, foco e doppler
cor, demonstrando-se o modo de os selecionar e modificar. Este período da formação
terminou com a demonstração da técnica de colocação de cateter em modelo ecogénico
de gel agar-agar e modelo peça anatómica animal, ambos construídos pela
investigadora (Apêndice V), após medição do diâmetro do vaso simulado e seleção do
calibre do cateter adequado com recurso a tabela (Anexo IV). Esta sessão teve a
duração de 1 hora.
Após um período para esclarecimento de dúvidas, tiveram início as práticas simuladas
que visaram o treino com ganho de competências técnicas para a prática. Nesta fase
os formandos (n=10) treinaram em grupos constituídos de forma aleatória, de 3,3,4
elementos cada, sob supervisão da investigadora e do formador convidado. Cada grupo
dispunha de um aparelho de ecografia (M-turbo Sonosite). Os participantes ocuparam
de forma rotativa a posição de modelo e de executante, para treino hands on na
visualização ecográfica das estruturas (sonoanatomia). Esta sessão teve duração de 1
hora.
Terminado este período iniciaram o treino de colocação de cateter em modelo de gel e
peça anatómica de animal, cumprindo todos os itens da checklist de procedimentos
técnicos, que lhes foi apresentada, por forma a integrar todas as etapas do
procedimento. Os grupos foram sendo acompanhados individualmente pelo formador e
pela investigadora por forma a detetar e corrigir possíveis desvios à prática. Nesta fase
os formandos treinaram a colocação da imagem do vaso no centro do ecrã do ecografo,
o alinhamento do cateter no centro da sonda e o ângulo de punção, treinaram, ainda, a
visualização da ponta da agulha desde a entrada no tecido (modelo simulado) até à
parede do vaso e por fim a punção do vaso com visualização do correto posicionamento
do cateter com a imagem longitudinal. Treinaram a punção do vaso com imagem
transversal e longitudinal, recorrendo à técnica out of plain e in plain, respetivamente..
O treino simulado em peça anatómica animal, pelas suas caraterísticas, permitiu aos
formandos ter uma noção mais real da componente tecidular, treino do uso de doppler
cor, e a colocação de um AVPE com simulação do retorno venoso. Este período teve a
duração de 1 hora.

Terceira fase (pós intervenção)
Todos os elementos realizaram novamente o teste de avaliação de conhecimentos
teóricos (pós-teste) e preencheram a escala de satisfação e autoconfiança na
aprendizagem.
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Por fim realizaram a avaliação final das competências técnicas para a prática, que foi
de carater individual, com observação e validação direta do procedimento na colocação
de um AVP em modelo de peça anatómica animal. Nesta fase o formador e a
investigadora não fizeram qualquer tipo de consideração em relação a um eventual erro
ou omissão de um dos itens e ambos validaram o procedimento através do cumprimento
dos itens da checklist de procedimentos técnicos. De salientar que o ecógrafo usado na
avaliação final foi usado por todos os elementos da amostra durante as práticas
simuladas e foi o mesmo usado posteriormente no período de follow-up.

2.6.2. Segundo momento
Este momento contemplou um período de follow-up em contexto da prática clínica
profissional com colocação de cinco AVPE sem período temporal pré-estabelecido,
sempre sob supervisão direta e intervenção da investigadora, quando feita alguma
questão ou se houvesse algum procedimento que pudesse comprometer a segurança
do doente. A colocação do AVPE foi validada pela investigadora recorrendo à checklist
de verificação de procedimentos técnicos.
No final das cinco intervenções foi pedido novamente aos formandos o preenchimento
da Escala de Satisfação e Autoconfiança na aprendizagem.

2.7 - CENÁRIO E MODELOS DE SIMULAÇÃO
Os cenários práticos do programa de formação foram elaborados pela investigadora e
pelo formador tendo por base a experiência e vasto currículo do último na área da
formação e simulação acessos vasculares ecoguiados.
O modelo de gel foi construído com a diluição de aproximadamente 50 g de agar-agar
(pó) em 1,5 l de água. Numa primeira fase, o pó de agar-agar foi espalhado e misturado
no volume de água referido de forma a evitar a formações de grânulos, num recipiente
de forma redonda com aproximadamente 20 a 25 cm de diâmetro e 10 cm de
profundidade. De forma a promover a homogeneização da solução com total dissolução
do agar-agar, a mistura foi aquecida em micro-ondas (900 W), durante 8 min. Na fase
de aquecimento e para aumentar a qualidade da homogeneização, a solução foi
misturada com um garfo a cada 2 minutos. Após dissolução e homogeneização
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completa, a solução foi deixada em ar ambiente durante 2 a 3 horas, permitindo a sua
total solidificação. Foi retirada de forma cautelosa do recipiente e sujeito a tunelizações,
com diâmetro de 1 cm, de face a face, e com a uma profundidade de aproximadamente
3 a 4 cm. Em contexto formativo, foi necessário submergi-lo num recipiente com água,
apenas o suficiente para preencher os orifícios e assim permitir a simulação de vasos
sanguíneos.
O modelo anatómico animal, foi construído com um pedaço de carne de porco de
aproximadamente 2 kg, onde foram introduzidos pequenos balões com 20 cm de
comprimento e 0,5 cm de largura, a uma profundidade de aproximadamente 2 cm. Num
primeiro tempo, foram realizadas tunelizações na peça animal, com apoio de um estilete
metálico de ponta perfurante. De seguida colocámos os balões, com o apoio de um
mandril (rombo e maleável), de forma a ser mais fácil a condução dos balões ao longo
do túnel previamente aberto. Na extremidade proximal (aberta) do balão forma
adaptados prolongadores de sistemas endovenosos com uma torneira de 3 vias, o que
permitiu, com o recurso a uma seringa, o preenchimento do lúmen do balão com água
corada de vermelho (corante de culinária). No decurso da formação foi possível através
deste sistema fazer o repreenchimento dos balões e simular fluxo vascular, quando
necessário. Este fluxo foi simulado através de oscilações ritmadas do êmbolo da seringa
(Apêndice V).

2.8 - PROCESSOS FORMAIS E ÉTICOS PARA A COLHEITA DE DADOS
O requerimento para apreciação deste projeto foi submetido à Comissão de Ética da
Unidade Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem (UICISA: E), da Escola
Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC), tendo sido obtido um parecer favorável
(Anexo V).
Numa fase posterior, e após parecer positivo desta Comissão, foi remetido o pedido de
apreciação do estudo de investigação ao Diretor Clínico da Unidade de Saúde, tendo
sido considerado de interesse, conforme demonstrado em anexo (Anexo VI).
Dadas as características da amostra e natureza do estudo, a participação no programa
foi voluntária, foram apresentados previamente os objetivos da formação, o formulário
de consentimento informado e a descrição de todas as atividades inerentes ao
programa. Foi feita referência ao anonimato dos participantes e que poderiam desistir
da colaboração no estudo em qualquer dos momentos do programa (Apêndice VI).
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2.9 - TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS
Todo o tratamento estatístico processou-se através dos programas IBM SPSS na versão
27 e GPower 3.1., este último para análises de poder do teste a posteriori.
Para

o tratamento estatístico recorremos à

estatística resumo adequadas,

nomeadamente, frequências absolutas e percentuais, medidas de tendência central
(média

e mediana_Md) e medidas de dispersão e variabilidade (desvio padrão DP,

mínimo Min. e máximo Max.).
No sentido de testar as hipóteses recorreu-se ao teste t de student para grupos
emparelhado. Previamente foi aplicado o teste de Shapiro-Wilk para verificar da
distribuição das variáveis dependentes na população. No caso em que as distribuições
não apresentavam normalidade, fez-se o estudo da assimetria da variável, optando-se
por utilizar testes paramétricos nos casos em que as variáveis apresentavam
distribuição simétrica.
Como medida de tamanho de efeito foi calculada para o teste t a medida d de Cohen.
Para o “d” de Cohen os valores são considerados pequenos se (.20 ≤d < .50); médios
se (.50 ≤d < .80) e grandes se (d≥ .80), (Cohen 1988).Procedeu-se ainda ao cálculo do
Poder do Teste (PO) a posteriori.
Os resultados do tratamento estatístico serão apresentados sob a forma de tabelas e
quadros ao longo da terceira parte deste documento.
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CAPÍTULO III– APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
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3 - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS
Nesta parte do trabalho será realizada uma descrição dos dados obtidos com a
aplicação dos instrumentos e apresentados os resultados relativos à análise estatística
efetuada, tendo presente as hipóteses e a questão de investigação.
De forma a simplificar a descrição e interpretação dos conteúdos, optou-se pelo seu
agrupamento em: caracterização da amostra, conhecimento teórico e competência
técnica.

3.1 - CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Após todo o processo de seleção, a amostra inicial foi composta por 10 enfermeiros, no
entanto, no segundo momento, houve um enfermeiro que abandonou o estudo, pelo que
a amostra ficou reduzida a 9 enfermeiros no total
A amostra é representada na sua maioria por profissionais do género feminino (66,7%),
sendo a média das idades da amostra de 27,44 anos (DP = 3,54), oscilando entre um
mínimo de 25 anos e um máximo de 35 anos, todos os enfermeiros referem apenas
licenciatura como habilitações académicas. Na categoria profissional são todos
enfermeiros generalistas com 2 a 5 anos de exercício profissional, sendo a média 3,78
anos (DP= 1,09 anos) (Tabela 2).

Tabela 2 - Distribuição das características sociodemográficas e profissionais dos enfermeiros
(N=9)
Caracterização Sociodemográfica

Género
Masculino
Feminino

n.º

%

3
6

33,3
66,7

9

100,0

9

100,0

Idade (anos)
(Min.=23; Máx.=35; =27,44; Dp=3,54)
Habilitações Académicas
Licenciatura
Categoria Profissional
Enfermeiro(a)
Tempo Serviço (anos)
(Min.=2; Máx.=5; =3,78; Dp=1,09)

55

No que respeita à formação específica com recurso a prática simulada, a maior parte
dos enfermeiros (77,8%) já teve essa formação, sendo que 57,1% em cursos de suporte
avançado de vida (SAV) e 42,9% em suporte básico de vida/desfibrilhação automática
externa (SBV/DAE). De realçar que no campo da formação com imagem por ecografia
nenhum dos enfermeiros fez formação com utilização de ecografia, o mesmo
acontecendo no conhecimento da existência de orientações internacionais para
colocação de acessos venosos periféricos ecoguiados.
No que respeita à formação com recurso a prática simulada, a maior parte dos
enfermeiros inquiridos referem ter tido esta experiência apenas em cursos de SBV/DAE
e cursos de SAV (Tabela 3).

Tabela 3 - Distribuição dos enfermeiros relativamente a formação específica (N=9)
Formação específica
n.º

%

2
7

22,2
77,8

4
3

57,1
42,9

Formação com utilização de ecografia
Sim
Não

9

100,0

Conhecimento orientações Internacionais
Sim
Não

9

100

Formação com recurso a prática simulada
Não
Sim
Descrição formação
SAV
SVB/DAE

-

3.2.- CONHECIMENTOS TEÓRICOS
De acordo com a estrutura do PFTS, este decorreu em dois momentos distintos, sendo
que, o primeiro momento (contexto de simulação) foi estruturado em três fases (Préintervenção-Fase1, Intervenção-Fase2 e Pós-intervenção-Fase 3).
A variável conhecimento teórico foi avaliada na Fase1(pré-intervenção) e na Fase 3 (pós
-intervenção), recorrendo a um teste escrito de avaliação de conhecimentos teóricos.
Relativamente à hipótese H1: O programa de formação e treino com praticas simuladas
contribui para o incremento dos conhecimentos teóricos, foi aplicado o teste t de student
para grupos emparelhados. Previamente foi feito o estudo de normalidade dos
conhecimentos. Ainda que no momento “após” a significância do teste indique um desvio
da normalidade (p=0,009), como se pode verificar da tabela 4, a variável é simétrica,
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pelo que se optou por utilizar teste paramétrico. Todas as outras variáveis seguem
distribuição normal na população (p>0,05).
Tabela 4 - Teste de normalidade de Shapiro-Wilk aplicado à variável conhecimento teórico, antes
e após a intervenção
Conhecimentos:

Estatística

n.º

p

Antes

,921

9

,401

Após

,771

9

,009

Relativamente à hipótese propriamente dita, como podemos observar da Tabela 5, as
diferenças são estatisticamente significativas (t (8) =-4,520; p=0,002; d=10,55), obtendo
um valor de tamanho de efeito elevado (Cohen 1988), que indica que o programa de
formação e treino contribuiu para o aumento dos conhecimentos, sendo que a média
passou dos 64,58% para os 79,72%.

Tabela 5 - Resultados da aplicação do teste t de student aos conhecimentos teóricos, antes e
após intervenção (N=9)
Momento:

Média

Desvio padrão

t

p

d

Pré-teste
Pós-teste

64,58
79,72

6,28
7,04

-4,520

,002

10,55

3.3 - COMPETÊNCIA TÉCNICA
Neste estudo, a variável competência técnica foi avaliada em dois momentos distintos,
no primeiro momento em contexto de simulação (teste final de validação de
competências) e no segundo momento, quando o investigador acompanhou cada um
dos elementos da amostra em contexto da prática clínica durante a observação e
supervisão na colocação de cinco AVPE (follow-up).
A validação da competência técnica do formando presumia o cumprimento de todos os
itens da checklist e sucesso na colocação do cateter à primeira tentativa de punção. No
entanto, no final da formação e treino simulado (primeiro momento), apenas se tentou
perceber, validando o procedimento através da checklist, se os participantes
conseguiam interiorizar todas as etapas essenciais para a colocação de um AVPE e
colocar com sucesso um cateter na peça anatómica animal, independentemente do
número de tentativas. Não prosseguiriam para a formação em contexto da prática clínica
sem a de colocação efetiva de um cateter, independentemente do número de tentativas.
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Relativamente à resposta à questão formulada: “Qual a efetividade do programa de
formação e treino na aquisição de competência técnica na colocação de um AVPE por
parte dos enfermeiros, optou-se por descrever e comparar os valores obtidos no
contexto da prática simulada e da prática clínica profissional.

3.3.1-Competência técnica - contexto de prática simulada
Deste modo, e no que respeita à avaliação final das competências para a prática com
observação e validação direta do procedimento de verificação técnica de colocação de
um AVPE no modelo de peça anatómica animal, verificámos pela leitura dos resultados
encontrados na tabela 6 que a falhas verificadas incidem na identificação das estruturas
vizinhas da veia, tais como, nervos e artérias (3 participantes), no uso do doppler cor
como método de auxílio quando existe dúvida na identificação das estruturas (2
participantes), na seleção do cateter de acordo com a profundidade e diâmetro da veia
escolhida (2 participantes), no acompanhamento da progressão da agulha até ao vaso,
assim como na confirmação do retorno venoso no cateter (2 participantes); avança o
cateter (melhora ângulo de progressão se necessário) e exterioriza a agulha (1
participante) e a não confirmação ecográfica do correto posicionamento do cateter com
imagem longitudinal da veia (1 participante).
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Tabela 6 - Distribuição percentual dos acertos por item da checklist em contexto de simulação e em contexto da prática clínica de enfermagem (N=9)
Simulação

Prática Clínica
1.ª 0bs

2.ª 0bs

3.ª 0bs

4.ª 0bs

5.ª 0bs

1. Verifica a identidade da pessoa/ utente

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2. Explica o procedimento e obtém o consentimento para a colocação do cateter ecoguiado

100,0

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

3. Providencia o material necessário para a colocação do acesso venoso periférico

100,0

66,7

88,9

100,0

100,0

100,0

4. Posiciona o doente de forma correta

100,0

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

5. Liga o ecógrafo e verifica se os parâmetros gerais estão adequados: preset, profundidade, ganho e foco

100,0

33,3

88,9

100,0

100,0

100,0

6. Higieniza a sonda com toalhete desinfetante e coloca gel condutor

100,0

66,7

77,8

100,0

100,0

100,0

7. Identifica ecograficamente as veias viáveis para punção. Utiliza movimentos ligeiros de pressão sobre a
pele ao mesmo tempo que faz movimentos de pesquisa ao longo do membro

100,0

66,7

100,0

100,0

100,0

100,0

8. Identifica estruturas vizinhas da veia, tais como nervos e artérias

66,7

44,4

66,7

88,9

100,0

100,0

9. Usa doppler cor como método de auxílio (se dúvida na identificação das estruturas)

77,8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

10. Seleciona a veia a puncionar

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11. Seleciona o cateter de acordo com a profundidade e diâmetro da veia escolhida (tabela de apoio)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

12. Higieniza as mãos, calça luvas e coloca garrote

100,0

88,9

78,9

78,9

100,0

100,0

13. Desinfeta a área de punção com clorexidina 2%

88,9

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

14. Coloca proteção esterilizada (luva, película, manga) para isolamento da sonda, com gel no seu interior

88,9

88,9

88,9

100,0

100,0

100,0

15. Coloca gel esterilizado na área a puncionar

88,9

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

16. Relocaliza a veia selecionada (segura a sonda com a mão não-dominante) usando a mesma técnica
anteriormente descrita

100,0

78,8

100,0

100,0

100,0

100,0

17. Utiliza uma das possíveis técnicas para puncionar (transversal out of plane, longitudinal in plane)

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

18. Segura cateter e avança em ângulo de 45 graus em relação à pele

100,0

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

19. Acompanha a progressão da agulha até ao vaso/confirma o retorno do fluxo sanguíneo no cateter

66,7

88,9

100,0

100,0

100,0

100,0

20. Avança o cateter (melhora ângulo de progressão se necessário) e exterioriza a agulha

88,9

66,7

77,8

100,0

100,0

100,0

21. Confirma ecograficamente o correto posicionamento com imagem longitudinal da veia

88,9

33,3

55,6

88,9

88,9

100,0
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No entanto, apesar das falhas identificadas no procedimento, verificou-se (tabela 7) que
dos 9 participantes do estudo, 5 tiveram sucesso na punção em peça anatómica animal
logo à primeira tentativa, 3 participantes necessitaram de uma segunda tentativa e 1
participante só obteve sucesso à terceira tentativa.

Tabela 7 - Distribuição percentual do sucesso na tentativa de colocação de um AVPE no teste
final de competência (N=9)
Sucesso na tentativa de colocação de cateter
Na primeira tentativa
Na segunda tentativa
Na terceira tentativa

n.º

%

5
3
1

55,5
33,3
11,1

3.3.2 - Competência técnica-contexto da prática clínica profissional
No que respeita aos procedimentos de verificação técnica avaliados em 5 observações
pela investigadora, as falhas mais frequentes são: liga o ecógrafo e verifica se os
parâmetros gerais estão adequados: preset, profundidade, ganho e foco (item 5);
identificação das estruturas vizinhas da veia, tais como nervos e artérias (item8) e
confirma ecograficamente o correto posicionamento com imagem longitudinal da veia
(item 21). De salientar que nestes dois últimos itens (8 e 21), só a partir da terceira
colocação do CVPE são corretamente efetuados para a quase totalidade da amostra.
Quanto ao item higieniza as mãos, calça luvas e coloca garrote (item 12) é de salientar
que apesar de a higiene das mãos ser um procedimento transversal a qualquer outro
procedimento asséptico/limpo não houve cumprimento a 100%, como seria expectável
na prática prática clínica de enfermagem ( tabela 6).
Relativamente ao sucesso na colocação de um CVPE (tabela 8), sem ajuda da
investigadora, apenas um profissional conseguiu ter sucesso na primeira observação.
Oito profissionais (88,9%) obtiveram sucesso na segunda observação e o mesmo
acontece na terceira observação. Na quarta observação este número diminuiu para 7
profissionais (77,8%) e na quinta observação a totalidade da amostra consegue obter
sucesso na punção ecoguiada (100,0%).
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Tabela 8 - Distribuição percentual do sucesso da punção em contexto da prática profissional
(N=9)
Punção

n.º

%

1
8
8
7
9

11,1
88,9
88,9
77,8
100,0

Sucesso na punção
1.ª Observação
2.ª Observação
3.ª Observação
4.ª Observação
5.ª Observação

Quanto ao cumprimento de todos itens da checklist, sem qualquer tipo de falhas apenas
na quinta observação, 9 enfermeiros cumpriram o protocolo a 100.0% ( tabela 6)
Revelando que o sucesso na punção ecoguiada foi conseguido mais precocemente do
que a integração de todos os itens da checklist

Da validação da competência técnica para a prática (tabela 9) verifica-se que esta foi
conseguida pela maior parte dos profissionais na quarta observação (88,9%),
salientando-se no entanto de que só na quinta observação todos conseguiram adquirir
competência técnica para a colocação de um CVPE. O sucesso na punção foi
conseguido mais rapidamente do que a integração de todos os itens da checklist

Tabela 9 - Distribuição percentual da validação da competência técnica para a prática (sucesso
na colocação de CVPE e cumprimento dos itens da checklist) (N=9)
Competência técnica

n.º

%

1
2
6
7
9

11,1
22,2
66,7
77,8
100,0

1.ª Observação
2.ª Observação
3.ª Observação
4.ª Observação
5.ª Observação

Tabela 10 - Distribuição percentual da técnica de abordagem para visualização ecográfica da
veia alvo) (N=9)
Técnica de visualização
1ªObs.

2ªObs.

3ªObs.

4ªObs.

5ªObs.

n.º

%

n.º

%

n.º

%

n.º

%

n.º

%

Abordagem Transversal

7

77,8

4

44,4

2

22,2

1

11,1

1

11,1

Abordagem Longitudinal

2

22,2

5

55,6

7

77,8

8

88,9

8

88,9
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No que respeita à técnica utilizada para a abordagem da visualização da veia alvo,
verificámos, pelos resultados expostos na tabela 10, que numa fase inicial a abordagem
de eleição era feita em corte transversal (out of plane), nomeadamente na primeira
observação (77,8%). Verificou-se uma inversão na sua utilização a partir da segunda
observação com o predomínio da abordagem em corte longitudinal (in plane) a ser
assumida pela grande maioria dos enfermeiros estudados (55.6%) sendo a mesma
adotada pela quase totalidade (88,9%) na quarta e quinta observação.

3.4. SATISFAÇÃO E AUTOCONFIANÇA NA APRENDIZAGEM
Relativamente à satisfação e autoconfiança dos formandos na aprendizagem desta
nova competência em contexto de simulação, esta variável foi avaliada através da
aplicação da Escala de Satisfação de Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem,
sendo os seus 12 itens divididos em duas dimensões (satisfação e autoconfiança na
aprendizagem).
Assim no campo das estatísticas descritivas e da análise dos resultados encontrados e
expressos na tabela 11 quando comparamos os valores mínimo, máximo e médio
observados com os valores possíveis ou esperados (1-Discordo Fortemente e 5Concordo Fortemente), sobressai que o fator satisfação atinge um elevado valor nas
respostas dadas, em média os valores ficam muito próximo, ou igualam os valores
máximos possíveis. Facto visível para a soma dos itens que constituem este fator em
que o score médio da amostra (4,91+0,15) é ligeiramente inferior à mediana (5,00) que
corresponde ao valor máximo possível a obter, e corroborado pelo elevados valores
obtidos em cada um dos itens de satisfação com a aprendizagem, com obtenção dos
valores médios máximos possíveis de 5, ou seja, de concordância total, sobretudo nos
itens em que se referem ao gosto pelo modo como o formador ensinou através da
simulação e com os materiais didáticos utilizados.
Já no que respeita ao fator autoconfiança com a aprendizagem os valores encontrados
são menos expressivos, nomeadamente com uma média geral de 3,86+0,46, balizada
entre o “Não concordo, nem discordo”- 3 e “Concordo”- 4, sobretudo pela contribuição
de baixos valores nos itens “Eu sei como usar atividades de simulação para aprender
habilidades” (3,00+0,87), “Eu sei como obter ajuda quando eu não entender os
conceitos abordados na simulação” (3,22+0,67) e “Estou confiante de que domino o
conteúdo da atividade de simulação que meu professor me apresentou” (3,78+0,67).
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Tabela 11 - Estatísticas descritivas dos itens e fatores da escala de satisfação dos estudantes e
autoconfiança na aprendizagem
Escala de satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem

Fator 1 - Satisfação
1. Os métodos de ensino utilizados nesta simulação foram
úteis e eficazes.
2. A simulação forneceu-me uma variedade de materiais
didáticos e atividades para promover a minha
aprendizagem do currículo médico-cirúrgico.
3. Eu gostei do modo como meu professor ensinou através
da simulação.
4. Os materiais didáticos utilizados nesta simulação foram
motivadores e ajudaram-me a aprender.
5. A forma como o meu professor ensinou através da
simulação foi adequada para a forma como eu aprendo.
Fator 2 – Autoconfiança com a aprendizagem atual
6. Estou confiante de que domino o conteúdo da atividade
de simulação que meu professor me apresentou.
7. Estou confiante que esta simulação incluiu o conteúdo
necessário para o domínio do currículo médico-cirúrgico.
8. Estou confiante de que estou desenvolvendo habilidades
e obtendo os conhecimentos necessários a partir desta
simulação para executar os procedimentos necessários em
um ambiente clínico.
9. O meu professor utilizou recursos úteis para ensinar a
simulação
10. É minha responsabilidade como o aluno aprender o
que eu preciso saber através da atividade de simulação
11. Eu sei como obter ajuda quando eu não entender os
conceitos abordados na simulação.
12. Eu sei como usar atividades de simulação para
aprender habilidades.

Min.-Máx.

Md

Dp

4,60-5,00

5,00

4,91

0,15

4-5

5,00

4,89

0,33

4-5

5,00

4,89

0,33

5-5

5,00

5,00

0,00

5-5

5,00

5,00

0,00

4-5

5,00

4,78

0,44

3,29-4,57

3,71

3,86

0,46

3-5

4,00

3,78

0,67

4-5

5,00

4,56

0,53

4-5

4,00

4,33

0,50

3-5

4,00

4,00

0,71

3-5

4,00

4,11

0,60

2-4

3,00

3,22

0,67

1-4

3,00

3,00

0,87

Relativamente à hipótese de que a satisfação e a autoconfiança na aprendizagem
diferem dos contextos de simulação para prática clínica, recorremos ao teste t de
student para grupos emparelhados. Previamente fizemos o estudo da normalidade das
distribuições, e neste caso os resultados (tabela12) indicaram uma variável que não
segue distribuição normal, contudo é simétrica pelo que se optou por usar testes
paramétricos.

63

Tabela 12 - Testes Shapiro-Wilk aplicado às variáveis satisfação e autoconfiança, antes e após
a intervenção (N=9)
Variáveis:

Estatística

n.º

Sig.

Satisfação na simulação

,684

9

,001

Satisfação na prática

,838

9

,055

Autoconfiança na simulação

,911

9

,325

Autoconfiança na prática

,953

9

,722

No que respeita à comparação dos scores obtidos para a satisfação e autoconfiança na
simulação e na prática clínica (tabela 13), os valores obtidos indicam que as diferenças
não apresentam significado estatístico em ambas as variáveis (p>0,05). Contudo
podemos verificar que o valor da medida de tamanho de efeito na satisfação é de
d=0,21, valor considerado médio, e na autoconfiança é de d=0,40, valor considerado
grande. As análises do poder dos testes (PO), mostram que os valores são baixos e
neste sentido os resultados carecem de uma leitura atenta, pois o programa tem efeito
substancial, não sendo estatisticamente significativo apenas pelo reduzido tamanho da
amostra.

Tabela 13 - Resultados da aplicação do teste t de student à satisfação dos participantes e
autoconfiança na aprendizagem, em simulação e prática simulada (N=9)

Satisfação
Satisfação

(simulação)
(prática clínica)

Autoconfiança (simulação)
Autoconfiança (prática)

Média

Desvio padrão

t

p

d

PO

4,91
4,82

,15
,16

1,315

,225

0,21

0,30

3,86
4,03

,46
,43

-1,344

,216

0,40

0,47
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4.- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com o intuito de produzir evidência científica que permita aos enfermeiros a aquisição
e o desenvolvimento de competências técnicas para a colocação de um acesso venoso
periférico ecoguiado, tendo em vista uma prática clínica mais autónoma e a melhoria
contínua da qualidade dos cuidados de enfermagem surge este trabalho de
investigação. O objetivo central desta investigação foi avaliar a efetividade de um
programa de formação e treino em acessos venosos periféricos ecoguiados, com
recurso a práticas simuladas, na aquisição de conhecimentos teóricos, de competências
técnicas e na satisfação e autoconfiança na aprendizagem por parte dos enfermeiros.
Neste sentido, foi construído e implementado pela investigadora um programa de
formação e treino para profissionais de enfermagem com recurso a estratégias de
simulação e que contempla um momento posterior de supervisão na prática clínica
profissional, com o intuito de validar a competência técnica no procedimento.
Neste capítulo será realizada uma argumentação fundamentada dos principais
resultados encontrados neste estudo, após a análise dos dados recolhidos ao longo do
mesmo. Serão também evidenciadas as limitações e fragilidades desta investigação,
bem como mencionados os pontos fortes e a evidência científica gerada em torno desta
temática.
A amostra foi constituída por um grupo de 10 enfermeiros a exercer funções numa
Unidade de Saúde Privada da região centro de Portugal, no entanto, houve perda de
um desse elemento ainda no primeiro momento do programa, que abandonou o estudo
por motivos profissionais, ficando a amostra reduzida a 9 elementos.
Quanto ao item relacionado com a progressão da agulha até ao vaso/confirma o retorno
do fluxo sanguíneo no cateter, era expectável que os formandos tivessem dificuldade
visualizar a imagem ecográfica da agulha, visto que esta técnica exige experiência na
interpretação da imagem clínica, assim como elevado grau de coordenação e destreza
sonda agulha, própria dos peritos. Também M.J. et al. (2015) refere no seu estudo que
este facto pode ser explicado face dos vasos periféricos serem um alvo muito pequeno
e requererem um elevado nível de coordenação eye-hand, destreza técnica e precisão
para localizar e colocar um cateter ecoguiado. A avaliação das estruturas anatómicas
vizinhas só foi efetuada por 50% dos participantes devendo dar-se mais ênfase a este
ponto em futuras formações pelo risco de lesão arterial ou nervosa.
65

Apesar dos enfermeiros que constituem a amostra terem uma média de idades de 27,44
anos e terem apenas a licenciatura como habilitação académica, foram capazes de
integrar e chegar ao terminus deste programa com sucesso, verificando-se, tal como
demonstrado por Burke e Light (1981) que os indivíduos de idades mais jovens têm um
maior ganho, tanto em atividades cognitivas, como não cognitivas, em relação aos de
maior idade. O facto de os participantes não terem conhecimentos prévios sobre a
colocação de um CVPE, também terá sido um fator preponderante. Segundo Bridey et
al.(2018), a diferença do nível de conhecimentos entre os elementos da amostra pode
agir como uma variável confundente, neste tipo de estudos. O mesmo autor refere que
uma das principais limitações do seu estudo em AVPE foi ter realizado um período
insuficiente de treino simulado influenciado pelos diferentes níveis de competência dos
participantes. Outro estudo evidência ainda que, os enfermeiros sem experiência no uso
do ultrassom podem atingir a competência técnica quando sujeitos a um treino dedicado,
com supervisão, sob um programa de formação padronizado (M.J. et al., 2015).
Ao pretender verificar a influência do PFTS na melhoria dos conhecimentos teóricos em
torno de toda a dinâmica que envolve a colocação de um cateter venoso periférico
ecoguiado, os resultados demonstram que o programa de formação e treino contribuiu
para o aumento dos conhecimentos, sendo as diferenças entre os resultados do préteste e do pós -teste estatisticamente significativas (p=0,002). Assim, a média dos
conhecimentos passou dos 64,58% para os 79,72%.
O modelo formativo construído para esta investigação, para além de práticas simuladas
tinha uma forte componente teórica e a estrutura da ação de formação contemplava
propositadamente espaço para que os formandos pudessem esclarecer dúvidas. Neste
sentido, estes resultados da melhoria dos conhecimentos teóricos vêm mais uma vez
comprovar que as experiências clínicas simuladas são um bom método de aquisição,
não só de competências técnicas, mas também de conhecimentos teóricos, de
pensamento critico, de capacidade de resolução de problemas, de propor soluções e
discutir ideias (Resende, Gonçalves e Ludovino, 2021).
Quanto à avaliação da efetividade deste programa de formação e treino na aquisição de
competência técnica para a colocação de um AVPE, M.J. et al. (2015) salientam que os
enfermeiros sem experiência no uso do ultrassom podem atingir a competência nesta
técnica quando sujeitos a um treino dedicado, com supervisão e inseridos num
programa de formação estruturado com recurso a um instrumento de treino
padronizado.
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Neste estudo os participantes, através do treino com recurso a um instrumento
padronizado, integraram de forma sistematizada todos os procedimentos essenciais
para a competência na colocação de um CVPE, A importância do treino na correta
identificação das estruturas anatómicas vizinhas ao vaso, com o intuito de evitar o risco
de lesão arterial ou nervosa, assim como o uso de doppler cor são evidenciados pelas
guidelines para a prática deste tipo de procedimentos, como sendo de extrema
importância para a diminuição da iatrogenia (Lamperti et al., 2020) (Pittiruti et al., 2021)
Ao analisar as não conformidades no cumprimento dos itens da checklist no final da
prática simulada verificámos que estas incidem principalmente em: identifica as
estruturas vizinhas da veia, tais como, nervos e artérias (33,3%); usa doppler-cor como
método de auxílio quando existe dúvida na identificação das estruturas (22,2%) e
acompanha a progressão da agulha até ao vaso/confirma o retorno do fluxo sanguíneo
no cateter (33,3%).
Quanto ao item relacionado com a progressão da agulha até ao vaso/confirma o retorno
do fluxo sanguíneo no cateter, era expectável que os formandos tivessem dificuldade
em visualizar a imagem ecográfica da agulha, visto que esta técnica exige experiência
na interpretação da imagem clínica, assim como elevado grau de coordenação e
destreza na manipulação da sonda/agulha, comportamento próprio dos peritos.
Também M.J. et al. (2015) referem no seu estudo que este facto pode ser explicado
devido aos vasos periféricos serem um alvo muito pequeno e requererem um elevado
nível de coordenação eye-hand, destreza técnica e precisão para localizar e colocar um
cateter ecoguiado.
A avaliação das estruturas anatómicas vizinhas só foi efetuada por 50% dos
participantes devendo dar-se mais ênfase a este ponto em futuras formações pelo risco
de lesão arterial ou nervosa.
No período de follow up em contexto da prática clínica, as falhas mais evidentes foram
na identificação das estruturas vizinhas da veia, tais como os nervos e as artérias. Ficou
evidente neste estudo que a identificação destas estruturas apenas são corretamente
efectuadas na maioria dos casos a partir da terceira colocação de um CVPE
demonstrando que mantêm e repetem esta falha desde o período de simulação.
O item, liga o ecógrafo e verifica se os parâmetros gerais estão adequados: preset,
profundidade, ganho e foco, é um ponto onde não se verificaram falhas em contexto de
simulação, no entanto, são falhas evidentes a nível do contexto da prática clínica. Estas
falhas podem dever-se ao facto de os aparelhos de ecografia, durante a prática
simulada, estarem permanentemente ligados e com os parâmetros já pré-definidos, o
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que pode ter prejudicado o domínio do painel de controlo do ecografo.Também Lamperti
et al. (2020) referem como de extrema importância o treino do profissional e
familiarização com o aparelho de ecografia, o que permite o dominio do painel de
controlo, a localização e função de cada botão, e as configurações do sistema, assim
como alterar e guardar presets. O facto de não dominarem o aparelho de ecografia,
também está descrito como um dos fatores que contribue para o recurso ao método
tradicional de colocação de CVP em detrimento do uso da técnica ecoguiada (Reeves
et al., 2017).
Quanto ao item higieniza as mãos, calça luvas e coloca garrote é de salientar que apesar
da higiene das mãos ser um procedimento transversal a qualquer outro procedimento
asséptico, não houve cumprimento a 100%, como seria expectável na prática clínica de
enfermagem. Sousa Salgueiro et al. (2019) salientam que as práticas de enfermagem
durante a inserção e a manutenção de CVP não são consistentes e nem sempre
respeitam as recomendações atuais de padrões de cuidados, nomeadamente no que
diz respeito ao envolvimento e à educação do doente, bem como às práticas de
prevenção e controlo de infeções tais como: higienização das mãos, uso de luvas, uso
da técnica assética non- touch, flushing e desinfeção do obturador do cateter. Neste
estudo, a falta de adesão à higienização das mãos antes da seleção da veia (42,1%) e
da antissepsia do local da punção (18,4%), são os itens que os enfermeiros não
respeitam e que fazem parte das recomendações nacionais e internacionais de padrões
de qualidade.
Este estudo tem ainda como objetivo específico perceber quantas práticas
supervisionadas serão necessárias até o formando adquirir competência técnica para a
colocação de um AVP quando inserido neste PFTS.
A competência técnica neste programa seria determinada ao profissional que cumprisse
todos os itens da checklist e que simultaneamente obtivesse sucesso na colocação de
um CVPE à primeira tentativa. Oliveira e Lawrence (2016) e Partovi-Deilami et al. (2016)
sugerem que três procedimentos supervisionados serão suficientes para atingir a
competência técnica, enquanto que Duran-Gehring et al. (2016) e Edwards e Jones
(2018), remetem para cinco procedimentos ecoguiados. As guidelines sugerem que a
componente prática deve ser mantida até os profissionais demonstrarem competência
técnica, não devendo haver limite temporal pré-estabelecido e sugerindo, ainda, que se
deve respeitar a curva de aprendizagem individual (Lamperti et al. 2020).
Neste estudo os profissionais adquirirem competência técnica a partir da terceira
tentativa supervisionada.
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A somar aos aspetos técnicos da utilização do ultrassom para colocação do cateter,
também foi observado pela formadora, durante a supervisão, que os doentes que
estavam ansiosos criaram um efeito perturbador nos profissionais, em termos de foco,
confiança e sucesso na punção corroborando o que foi mencionado anteriormente.
Lamperti et al.( 2020) faz também referência ao facto de os doentes, ao contrário do
contexto de simulação, se encontrarem acordados e manifestarem emoções, tornando
a prática mais difícil.
Neste estudo o indicador relacionado com a escolha da técnica de abordagem da
visualização da veia alvo, foi o que a manifestou uma maior alteração de
comportamento/decisão.
Segundo Gottlieb et al. (2017) os formandos são capazes de executar a técnica mais
rapidamente e com maior segurança com a abordagem transversal comparativamente
à abordagem longitudinal, facto compreensível porque os vasos são mais fáceis de
visualizar, permitindo a avaliação ecográfica em simultâneo da veia e das estruturas
anatómicas adjacentes (artéria, nervos e tendões), o que minimiza o risco de lesão das
mesmas.
Durante a prática simulada, a maior parte dos participantes preferiu a abordagem
transversal. Posteriormente, durante a prática clínica a maioria dos enfermeiros optou
pela abordagem longitudinal, referindo que se sentiam mais confortáveis na visualização
de todo o trajeto da agulha porque na prática simulada, com a abordagem transversal,
“frequentemente lesavam a parede posterior da veia”, facto que demonstra pensamento
crítico em relação à nova competência adquirida.
Praticar permite a transferência de conhecimento para situações reais, com as quais a
teoria e a prática se complementam, desenvolvendo pensamento crítico na tomada de
decisão (Gamboa et.al, 2019).

A satisfação com a simulação promove a retenção de conhecimentos, a melhoria de
habilidades, o aperfeiçoamento da comunicação e a tomada de decisão (Agha,
Alhamrani e Khan, 2015). O estudante motivado tem mais facilidade em aprender e
acreditar no seu potencial de aprendizagem para uma prática mais segura no futuro
(Baptista, Martins, Pereira e Mazzo, 2014). Sendo a simulação um processo de ensino
e aprendizagem, capaz de minimizar constrangimentos e aumentar o aproveitamento
dos formandos, um dos objetivos deste estudo foi determinar a satisfação dos
formandos e autoconfiança na aprendizagem adquirida neste PFTS. Assim, verificou-se
que os resultados vão de encontro ao descrito e refletem a satisfação dos alunos com
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a aprendizagem através da prática simulada.
A simulação clínica permite repetir o procedimento de acordo com as necessidades dos
alunos e os ajuda a ganhar confiança na análise dos erros que cometem. No estudo de
Herrera, Molina e Becerra (2015), realizado com estudantes da graduação em
enfermagem, verificaram que a simulação é percebida como uma técnica que permite
uma vivência prévia da prática, mas também relacionar a teoria e a prática e promove a
aprendizagem de diversos conteúdos, possibilitando maior confiança nos contextos
reais (Magnago et.al, 2019).
Enquanto estratégia de educação cognitiva e comportamental a simulação promove
também altos níveis de autoestima e autoconfiança, pois possibilita a interiorização da
informação e a satisfação com o processo de aprendizagem. Na área da saúde, tem
como principal propósito repetir aspetos essenciais de uma situação clínica, dentro de
um ambiente totalmente controlado que permite erros sem causar danos reais. Quando
transportados para o seu contexto de trabalho e já no final do período de supervisão, os
participantes deste estudo, agora enfermeiros na sua prática clínica diária, demonstram
um aumento na autoconfiança, quando comparada com a apresentada no final da
prática simulada. Este dado reflete a extrema importância da prática simulada por
permitir ao participante relacionar a teoria com a prática e prepará-lo de forma integral
para algo semelhante num contexto real.
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CONCLUSÃO
Pensado para a Enfermagem como disciplina e para os meus colegas de profissão,
surge este estudo desenhado para que invistam em adquirir competências para o
exercício da enfermagem, incorporando as dimensões da ética e da estética, do
conhecimento, da eficiência e da efetividade, da emoção e da relação, da liderança e,
inevitavelmente, do alivio da dor e do sofrimento da pessoa alvo dos nossos cuidados.
Os resultados obtidos da construção e aplicação deste programa de formação e treino
em acesso venosos periféricos ecoguiados, técnica ainda pouco explorada por muitos
de nós, e que se encontra estruturada neste PTFPS, vão permitir uma prática baseada
em evidências, possibilitar aos enfermeiros o domínio do “saber o que fazer”, “saber
como fazer” e “saber quando fazer” característico da excelência no cuidar à pessoa,
visando a melhoria da qualidade de cuidados e potenciais ganhos em saúde.
Ficou evidente que os enfermeiros adquirem competência técnica na colocação de um
cateter venoso periférico ecoguiado no final deste tipo de programas e que, o recurso à
simulação é uma estratégia na aquisição e desenvolvimento de competências técnicas
e não técnicas, destacando-se o aumento do conhecimento teórico, do raciocínio clínico
e o desenvolvimento de competências nas dimensões cognitivas, psicomotores e até
relacionais, fundamentais para o exercício de enfermagem.
A competência para a colocação de um cateter venoso periférico guiado por ultrassom
pode ser alcançada após um programa estruturado de formação com recurso a práticas
simuladas. Neste estudo, construído com base em recomendações provenientes de
evidência científica são fornecidas orientações para o desenvolvimento deste tipo de
programas de formação e treino, capazes, através de sessões didáticas de formação,
sessões práticas em ambiente simulado e posterior supervisão da prática em contexto
clínica de enfermagem de . Serão necessárias mais investigações para estabelecer
recomendações mais fortes e diretivas mais claras para este tipo de programas.
Esperamos posteriormente com a nossa investigação obter ganhos para a pessoa que
necessita de um acesso venoso, para os profissionais na gestão dos seus cuidados e
também ganhos para a formação em Enfermagem, podendo no futuro este programa
servir de base impulsionadora para a abordagem desta temática e desta competência.
Esta realidade merece especial atenção por parte dos gestores hospitalares, uma vez
que as tecnologias para visualização da rede venosa “devem ser utilizadas em doentes
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com acessos venosos difíceis e/ou após tentativas de punção venosa sem êxito, com o
intuito de reduzir o número de tentativas de inserção de CVP e complicações mecânicas
em casos mais complexos, aliviando a ansiedade, a dor e o sofrimento dos doentes e
consequentemente melhorando os níveis globais de satisfação do profissional e do
doente.
Para futuras formações alguns dos itens da checklist de procedimentos técnicos
deverão ser trabalhados com maior atenção, dando mais ênfase à importância de uma
boa identificação das estruturas anatómicas, de modo a evitar riscos de lesão arterial
ou nervosa, assim como estimular o uso de doppler cor, de extrema importância para o
reconhecimento do tipo de vaso sanguíneo (arterial ou venoso).
Há que salientar, que face aos resultados, a parte letiva deste tipo de programas deverá
incidir mais na temática da higienização das mãos, relembrando a obrigatoriedade ética
e deontológica do cumprimento deste procedimento no âmbito da prestação de cuidados
de saúde e neste estudo mais específicamente, imediatamente antes de um
procedimento limpo/asséptico e antes do uso de luvas, evitando deste modo a
transmissão cruzada de microrganismos patogénicos. Um dos objetivos seria
determinar o número de tentativas de punção necessárias até puderem realizar a
técnica de forma independente, sendo que o acompanhamento por parte da
investigadora no período da prática clínica profissional foi importante para a
autoconfiança dos profissionais.
O facto da curva de aprendizagem dos profissionais ter sido semelhante entre o grupo,
facilitou de forma evidente a dinâmica destes formandos e é lógico esperar que o nível
de confiança aumente pois, à medida que eles executam o procedimento em doentes,
ganham experiência.
Ao refletir acerca do que possa ter de algum modo limitado o presente estudo, devemos
referir que a amostra é pequena para que possamos generalizar os dados. Sem grupo
de comparação, ou seja, grupo de controlo também se torna difícil perceber se as
mudanças observadas. Sugere-se replicação do programa em contexto académico na
área da saúde com posterior avaliação da sua implementação, com o objetivo de aferir
a sua aplicabilidade e eficácia de forma a poder replicar a sua utilização e difundir boas
práticas baseadas em evidência científica.
Outro aspeto que deve ser salientado é o facto de não terem sido encontrados estudos
nacionais direcionados
Em suma, foi contruído e implementado um programa de formação e treino em acessos
venosos periféricos ecoguiados com recurso a práticas simuladas constatando-se que
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o nível de conhecimentos teóricos dos profissionais de enfermagem aumentou
relativamente à avaliação efetuada antes e após a implementação do programa de
formação e treino simulado. Verificou-se que a aquisição de competências técnicas após
o treino com práticas simuladas e posteriormente sob supervisão em contexto da prática
clínica profissional, foi conseguida que ao fim de todos tinham as competências
adquiridas.
Em termos de perspetivas futuras, pode-se ponderar aplicar o programa em contexto
académico a nível de formação, aplicar o programa em contexto de prática clínica e criar
espaços de discussão crítica e reflexiva no seio da equipa de saúde.
Sugerem-se ainda a aplicação mais programas educativos deste tipo em contexto
académico da área da saúde e avaliação da sua implementação, com o objetivo de aferir
a sua aplicabilidade e eficácia de forma a poder replicar a sua utilização e difundir boas
práticas baseadas em evidência científica.
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ANEXOS

Anexo I - Escala de Satisfação dos Estudantes e Autoconfiança na Aprendizagem

Satisfação dos estudantes e autoconfiança na aprendizagem
Instruções: Este questionário consta de uma série de declarações sobre as suas atitudes pessoais referente à
orientação que recebeu durante a atividade formativa. Cada item representa uma declaração sobre a sua atitude em
relação à satisfação com a aprendizagem e a autoconfiança. Não há respostas certas ou erradas. Vai provavelmente
concordar com algumas declarações e não concordar com outras. Por favor, indique o seu sentimento sobre cada
afirmação abaixo, marcando os números que melhor descrevem a sua atitude ou crenças. Por favor, seja sincero e
descreva sua atitude como ela realmente é, não o que gostaria que fosse. As respostas são anónimas, sendo os
resultados compilados em grupo, e não individualmente.
Marque:
1 = Discordo fortemente da afirmação
2 = Discordo da afirmação
3 = Indeciso - nem concordo e nem discordo da afirmação
4 = Concordo com a afirmação
5 = Concordo fortemente com a afirmação
Item
Satisfação com a aprendizagem atual
1. Os métodos de ensino utilizados nesta simulação foram úteis e eficazes.
2. A simulação forneceu-me uma variedade de materiais didáticos e atividades para
promover a minha aprendizagem do currículo médico-cirúrgico.
3. Eu gostei do modo como meu professor ensinou através da simulação.
4. Os materiais didáticos utilizados nesta simulação foram motivadores e ajudaramme a aprender.
5. A forma como o meu professor ensinou através da simulação foi adequada para a
forma como eu aprendo.
A autoconfiança na aprendizagem
6. Estou confiante de que domino o conteúdo da atividade de simulação que meu
professor me apresentou.
7. Estou confiante que esta simulação incluiu o conteúdo necessário para o domínio
do currículo médico-cirúrgico.
8. Estou confiante de que estou desenvolvendo habilidades e obtendo os
conhecimentos necessários a partir desta simulação para executar os procedimentos
necessários em um ambiente clínico.
9. O meu professor utilizou recursos úteis para ensinar a simulação.

DT

D

IN

C

CT

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

DT

D

IN

C

CT

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

10. É minha responsabilidade como o aluno aprender o que eu preciso saber através
da atividade de simulação.
11. Eu sei como obter ajuda quando eu não entender os conceitos abordados na
simulação.
12. Eu sei como usar atividades de simulação para aprender habilidades.
13. É responsabilidade do professor dizer-me o que eu preciso aprender na temática
desenvolvida na simulação durante a aula.

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

O1

O2

O3

O4

O5

Anexo II – Diapositivos da sessão teórica
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Resumo Curricular
Edgar João Silva Semedo
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Desenvolvimento – Universidade de Coimbra, creditado e financiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia – Ministério da Ciência e da Tecnologia, tendo sido na altura coautor de
diversos trabalhos apresentados em Congressos nacionais e internacionais.
Anestesiologista desde 2003.
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Dedica parte do seu tempo assistencial à área da Anestesia Locorregional, ocupando desde 2005
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Anexo IV- Escala de decisão de escolha de diâmetro e comprimento de cateter venoso
periférico ecoguiado
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APÊNDICES

APÊNDICE I - Questionário de caracterização sócio demográfica e profissional

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
MESTRADO EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

Acessos Venosos Periféricos Ecoguiados:
Programa de Formação com Práticas Simuladas

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-DEMOGRÁFICO E PROFISSIONAL

Número do Formando: ________

1- Género
 Feminino
 Masculino

2- Idade _____ anos

3- Habilitações literárias
 Licenciatura
 Pós-Licenciatura
 Mestrado
 Pós-Licenciatura com Mestrado
 Doutoramento
 Pós-doutoramento

4- Tempo de experiência profissional _____ anos

Data ___-___-___

5- Categoria profissional____________________

6- Já frequentou alguma formação que recorresse a práticas simuladas?
 Sim
 Não
Se sim, qual a formação? ________________________

7- Já realizou algum tipo de formação onde tivesse sido utilizada a ecografia?
 Sim
 Não
Se sim, qual a formação? ________________________

8- Tem conhecimento da existência de orientações internacionais para
colocação de acessos venosos periféricos ecoguiados?
 Sim
 Não

APÊNDICE II- Teste de Avaliação de Conhecimentos Teóricos

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
MESTRADO EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA

Acessos Venosos Periféricos Ecoguiados:
Programa de Formação com Práticas Simuladas

Teste de Avaliação de Conhecimentos Teóricos

FORMANDO Nº ________

DATA: _____-_____-_____

Atenção:
•

Responda à frente de cada uma das alíneas com verdadeiro (V) ou falso (F).

•

O teste é cotado de 0-100%, com cada alínea a valer 1,25%.

1. As frequências dos ultrassons
A. Começam nos 10 000 Hz

•

B. Começam nos 5 000 Hz

•

C. Na área médica variam entre 2,5-15 MHz

•

D. Na área médica variam entre 1,0- 15 MHz

•

2. Não é fator de atenuação dos ultrassons
A. Transformação de energia acústica em térmica

•

B. Refração dos ultrassons

•

C. Reflexão dos ultrassons

•

D. Pressão da sonda sobre os tecidos

•

3. São elementos de atenuação dos ultrassons
A. Ar

•

B. Osso

•

C. Sangue

•

D. Água

•

4. O operador do ecógrafo pode modificar os seguintes parâmetros
A. Ganho

•

B. Profundidade

•

C. Foco

•

D. Número de cristais piezoelétricos acivos

•

5. Os acessos venosos ecoguiados podem ser realizados nos
A. Doentes adultos

•

B. Doentes neonatais

•

C. Doentes pediátricos

•

D. Só em doentes adultos e pediátricos

•

6. Podem beneficiar das punções venosas ecoguiadas
A. Obesos

•

B. Insuficientes renais crónicos

•

C. Indivíduos com história de abuso de drogas endovenosas

•

D. Punções de vasos periféricos com diâmetro inferior a 2 mm

•

7. Na avaliação ecográfica prévia à punção venosa, deve ser valorizado(s)
A. Profundidade a que se encontra a veia

•

B. Diâmetro da veia

•

C. Patência

•

D. Estruturas vizinhas

•

8. É material obrigatório para a punção venosa ecoguiado
A. Luvas esterilizadas

•

B. Solução desinfetante

•

C. Garrote

•

D. Gel ou solução aquosa esterilizada

•

9. A sonda do ecógrafo que se utiliza neste contexto
A. Linear de alta frequência

•

B. Rectal

•

C. Convexa

•

D. De baixa frequência

•

10. Em ecografia as veias têm as seguintes características
A. Hipoecoicas e não compressíveis

•

B. Hiperecoicas e não compressíveis

•

C. Hipoecoicas e compressíveis

•

D. Hiperecoicas e compressíveis

•

11. São técnicas para melhorar identificação vascular
A. Garrote proximal ao local de punção

•

B. Garrote distal ao local de punção

•

C. Pressão cutânea com a sonda

•

D. Doppler-cor

•

12. Uma sonda do ecógrafo de alta frequência quando comparada com sonda de baixa
frequência
A. Tem uma maior capacidade de penetração nos tecidos

•

B. Tem maior definição

•

C. Atenuação do feixe varia indiretamente com a frequência e
a distância percorrida

•

D. Habitualmente as sondas de alta frequência dão uma imagem cónica

•

13. É um bom plano para visualização de uma veia e suas relações de vizinhança
A. Plano transversal

•

B. Plano longitudinal

•

C. Plano oblíquo

•

D. Plano longitudinal com pressão sobre a veia

•

14. São abordagens ecográficas possíveis para punção de veias periféricas
A. Imagem em corte transversal em out-plane

•

B. Imagem em corte longitudinal em out-plane

•

C. Imagem em corte transversal em in-plane

•

D. Imagem em corte longitudinal em in-plane

•

15. Estudos têm demonstrado que as veias mais facilmente canuladas com ecografia
são as que estão a
A. Menos de 0,3 cm de profundidade

•

B. Mais de 2 cm de profundidade

•

C. Até 2 cm de profundidade

•

D. Entre 0,3 cm e 1, 5 cm de profundidade

•

16. Neste contexto
A. O lúmen do cateter não deve ultrapassar 1/3 do lúmen
da veia avaliado com garrote

•

B. O lúmen do cateter não deve ultrapassar 1/3 do lúmen
da veia avaliado sem garrote

•

C. As veias ideias para punção com apoio de ecografia
têm de ter diâmetro > 2 mm

•

D. As veias ideias para punção com apoio de ecografia
têm de ter diâmetro > 4 mm e < 0,8 mm

•

17. Quanto ao comprimento dos cateteres nas técnicas ecoguiadas
A. Cateteres curtos estão associados a maior risco de insucesso

•

B. Cateteres curtos estão associados a menor risco de insucesso

•

C. Cateteres mais longos estão associados a maior risco de insucesso

•

D. Cateteres mais longos estão associados a menor risco de insucesso

•

18. No contexto da imagem doppler da veia
A. O efeito doppler depende da velocidade do sangue

•

B. A veia é sempre azul quando se usa a função doppler-cor

•

C. O efeito doppler depende do sentido do sangue

•

D. Os vasos aparecem sempre com cor vermelha ou azul
quando usamos a função doppler cor

•

19. No contexto dos acessos vasculares ecoguiados, é verdade que
A. Doentes com acessos venosos difíceis são candidatos
ao uso da ecografia

•

B. As artérias são facilmente compressíveis pela sonda ecográfica

•

C. A desinfeção do local a puncionar não é necessária

•

D. A mão que segura a sonda deve ser a mão dominante do operador

•

20. A abordagem em corte transversal/out-of-plane quando comparado com corte
longitudinal/in-plane
A. É pior para identificar o lúmen da veia

•

B. É pior para identificar a parede posterior da veia

•

C. É melhor para ver a ponta da agulha

•

D. É melhor para ver estruturas vizinhas à veia

•

APÊNDICE III – Checklist de verificação de procedimentos técnicos
ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
MESTRADO EM ENFERMAGEM MÉDICO-CIRÚRGICA
Acessos Venosos Periféricos Ecoguiados:
Programa de Formação com Práticas Simuladas
CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS
Número do formando: _______

Data_____-______-______
Doente 1
SIM

1. Verificou a identificação da pessoa/utente
2. Explica o procedimento e obtem o consentimento para a colocação do cateter ecoguiado
3. Providencia o material necessário para a colocação do acesso venoso periférico
4. Posiciona o doente de forma correta
5. Liga o ecógrafo e verifica se os parâmetros gerais adequados: preset, profundidade, ganho
e foco
6. Higieniza a sonda com toalhete desinfetante e coloca gel condutor
7. Identifica ecograficamente veias viáveis para punção. Utiliza movimentos ligeiros de
pressão sobre a pele ao mesmo tempo que faz movimentos de pesquisa ao longo do
membro
8. Identifica estruturas vizinhas da veia, tais como nervos e artérias
9. Usa doppler-cor como método de auxílio (se dúvida na identificação das estruturas)
10. Seleciona a veia a puncionar

NÃO

Doente 2
SIM

NÃO

Doente 3
SIM

NÃO

Doente 4
SIM

NÃO

Doente 5
SIM

NÃO

11. Seleciona o cateter de acordo com a profundidade e diâmetro da veia escolhida (tabela
de apoio)
12. Higieniza as mãos, calça luvas e coloca garrote
13. Desinfeta a área de punção com clorohexidina 2%
14. Coloca proteção esterilizada (luva, película, manga) para isolamento da sonda, com gel
no seu interior
15. Coloca gel esterilizado na área a puncionar
16. Relocaliza a veia selecionada (segura a sonda com a mão não-dominante) usando a
mesma técnica anteriormente descrita
17. Utiliza uma das possiveis técnicas para puncionar (transversal out of plane, longitudinal in
plane)
18. Segura cateter e avança em ângulo de 45 graus em relação à pele
19. Acompanha a progressão da agulha até ao vaso/confirma o retorno do fluxo sanguíneo
no cateter
20. Avança o cateter (melhora ângulo da progressão se necessário) e exterioriza a agulha
21. Confirma ecograficamente o correto posicionamento com imagem longitudinal da veia

PONTUAÇÃO DA ESCALA ____/ 21

Checklist elaborado pela investigadora e validada por dois revisores Exmo Drº Edgar Semedo e Exmª Dr.Maria João Campos

APÊNDICE IV- Cronograma de atividades do programa formativo

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DE COIMBRA
Acessos Venosos Periféricos Ecoguiados:
Programa de Formação com Práticas Simuladas

24 de julho de 2021
8:20 - 9:00
•

Apresentação do programa, questões formais e éticas

•

Teste de avaliação de conhecimentos teóricos (Pré-teste)

9:00 - 10:00 - Sessões teóricas
• Física dos ultrassons
•

Anatomia vascular do membro superior

•

Acessos venosos periféricos ecoguiados

10:00 - 10:15 - Coffee break
10:15 – 11:15 - Bancas práticas (Live–demo)
• Sonoanatomia
•

“Phantoma” – manipulação sonda/agulha

•

Ecografo e os seus parâmetros

11:15 - 12:15
•

Treino hands–on (em pares) – Sonoanatomia

12:15 - 13:00 - Almoço
13:00 – 14:00
•

Treino em “phantoma” - Modelo de carne e de gel

14:00 – 14:40
•

Teste de avaliação de conhecimentos teóricos (Pós-teste)

14:30 – 16:20

•

Avaliação prática individual (10 min cada)

APÊNDICE V - Imagens dos modelos construídos para a prática simulada

Modelo Agar-Agar

Modelo anatómico

APÊNDICE VI - Formulário de Consentimento Informado

CONSENTIMENTO INFORMADO
Carla Sofia Marques Ribeiro, enfermeira, a exercer funções no Bloco operatório Central,
estudante do Curso de Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica encontra-se a
desenvolver um estudo intitulado “Acessos venosos periféricos ecoguiados: Programa
de formação e treino com práticas simuladas”, sob orientação da Prof.ª Doutora
Verónica Coutinho.

Estudos demonstram que os enfermeiros podem colocar com sucesso acessos
venosos periféricos ecoguiados e podem minimizar a dor e o desconforto da pessoa
sujeita a sucessivas tentativas de punção venosa. Num esforço para reduzir, não
apenas a quantidade de tempo dispendido por um enfermeiro para colocar um acesso
venoso, mas também, o impacto negativo das múltiplas tentativas de punção pessoa,
os profissionais e as Instituições começam a adotar diferentes abordagens na colocação
de acessos vasculares. Uma das abordagens mais populares, bem-sucedidas e
altamente recomendada é o recurso à ecografia para guiar a inserção do cateter
Atendendo ao supracitado, a realização deste estudo pretende avaliar o efeito da
implementação de um programa estruturado de formação e treino com práticas
simuladas na colocação de acessos venosos periféricos ecoguiados.por enfermeiros

Eu, __________________________________________________________________
declaro de livre e espontânea vontade participar no estudo acima identificado, após ter
tomado conhecimento do seu âmbito e objetivos, bem como ter sido elucidado sobre
todos os procedimentos inerentes ao mesmo. Fui informado(a) que a participação é
voluntária, sem direito a remuneração ou gratificação, e que posso desistir em qualquer
momento do estudo. Compreendo que tenho o direito de colocar, agora e durante o
desenvolvimento do estudo, qualquer questão sobre o mesmo ou sobre os métodos
utilizados. Foi-me assegurado(a) que todos os materiais inerentes ao estudo e que me
dizem respeito serão guardados de forma confidencial durante o processo e pesquisa,
sendo destruídos após a sua realização, e que nenhuma informação pessoal será
divulgada, exceto na divulgação dos resultados obtidos no meio científico,
salvaguardando-se o anonimato. Entendo que a não participação/ desistência do estudo
não acarretará qualquer prejuízo ou implicações para a minha pessoa.
Pelo presente documento, declaro o meu consentimento informado, disponibilizandome para participar no estudo acima identificado.

O participante, ______________________________________Data: ____/____/_____

