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Resumo 
Contexto: Apesar da sua natureza ubíqua, a prática de cateterização venosa periférica não é ho-
mogénea entre contextos clínicos internacionais. Em Portugal, a informação referente à prática de 
cateterismo venoso periférico encontra-se dispersa na literatura, impossibilitando uma análise sufici-
entemente compreensiva e abrangente da sua natureza e implicações. 
Objetivos: Mapear os estudos realizados em Portugal no âmbito do cateterismo venoso periférico. 
Método de revisão: Metodologia de scoping review proposta pelo Joanna Briggs Institute. Foi definido 
um protocolo adequado a cada base/repositório, que visa a identificação de estudos que respondam 
aos critérios delineados. O processo de análise da relevância, extração e síntese dos dados será desen-
volvido por revisores independentes. 
Apresentação e interpretação dos resultados: O mapeamento dos estudos realizados em Portugal 
neste âmbito contribuirá para a identificação dos principais indicadores de estrutura, processo e resul-
tado descritos em estudos nacionais. 
Conclusão: Espera-se que esta revisão sustente o desenvolvimento de intervenções e revisões sistemáticas 
futuras que potenciem a eficácia/segurança dos cuidados prestados ao doente com cateter periférico. 
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Abstract
Background: Despite its ubiquitous nature, the practice of peripheral venous catheterization is not 
homogeneous among international clinical contexts. In Portugal, the information regarding the prac-
tice of peripheral venous catheterization is scattered in the literature, hindering efforts of a compre-
hensive analysis of its nature and implications. 
Objetive: To map the studies developed in Portugal in the field of peripheral venous catheterization. 
Review method: Scoping review methodology proposed by the Joanna Briggs Institute. An adequate pro-
tocol was established for each base/repository in order to identify studies that meet the criteria outlined. 
The analysis of data relevance, extraction and synthesis will be performed by independent reviewers. 
Presentation and interpretation of results: the mapping of the studies carried out in Portugal in 
this area will contribute to the identification of the main indicators of structure, process and outcome 
described in national studies. 
Conclusion: It is expected that this review will support the development of future interventions and sys-
tematic reviews that enhance the efficacy/safety of the care provided to patients with peripheral catheter. 
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Resumen
Contexto: Apesar de su naturaleza ubicua, la práctica del cateterismo venoso periférico no es ho-
mogénea en contextos clínicos internacionales. En Portugal, la información sobre la práctica del ca-
teterismo venoso periférico está dispersa en la literatura, haciéndolo imposible un análisis lo suficien-
temente completo de su naturaleza e implicaciones. 
Objetivos: Mapear los estudios realizados en Portugal en el ámbito del cateterismo venoso periférico. 
Método de revisión: Metodología de scoping review propuesta por Joanna Briggs Institute. Se definió 
un protocolo adecuado a cada base/repositorio para identificar estudios que respondan a los criterios 
delineados. El proceso de análisis da relevancia, extracción y síntesis de los datos será desarrollado por 
revisores independientes. 
Presentación e interpretación de los resultados: El mapeo de los estudios realizados en Portugal en 
esta área contribuirá a la identificación de los principales indicadores de estructura, proceso y resulta-
do descritos en estudios nacionales.
Conclusión: Se espera que esta revisión contribuya al desarrollo de futuras intervenciones y revisiones 
sistemáticas que mejoren la eficacia/seguridad de la atención del paciente con catéter periférico.

Palabras clave: cateterismo periférico; revisión
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Introdução

Desde a sua conceção inicial, em 1658, que o cateter venoso 
periférico (CVP) se afigura como uma das descobertas mais 
revolucionárias na história da medicina contemporânea, sen-
do utilizado recorrentemente na administração de fármacos, 
fluídos ou hemoderivados, assim como na colheita de sangue 
(Rivera, Strauss, Zundert, & Mortier, 2005). 
Anualmente, são inseridos cerca de 1.5 biliões de CVPs em 
todo o mundo, ainda que estes números estejam sub-reporta-
dos ao nível Europeu (Alexandrou et al., 2015), estimando-se 
que 60% a 90% dos doentes internados necessitem de, pelo 
menos, um CVP para cumprir o seu plano terapêutico (Helm, 
Klausner, Klemperer, Flint, & Huang, 2015) sendo uma 
prática clínica abrangente e global. Todavia, os CVPs não 
estão isentos de riscos, existindo evidência de complicações 
recorrentes como flebite, obstrução, extravasamento ou 
infeção nosocomial associada à corrente sanguínea (INCS). 
Estas complicações apresentam um impacte significativo 
nas taxas de morbilidade e mortalidade dos doentes, com 
evidentes repercussões socioeconómicas (Helm et al., 2015). 
Acresce referir que apesar das complicações associadas à 
presença dos CVPs, estima-se ainda que até 90% dos CVPs 
são removidos prematuramente, antes de se cumprir o plano 
terapêutico que motivou a sua inserção (Alexandrou et al., 
2018).
Face a esta realidade, Jones (2018) estabelece que, além 
das características sociodemográficas e condição clínica dos 
doentes, a qualidade e eficácia do cateterismo venoso per-
iférico são condicionadas pelas práticas e dispositivos médicos 
utilizados pelos profissionais de saúde durante a inserção, 
manutenção e remoção do CVP. Assente nesta perspetiva, 
os resultados encontrados na literatura deverão ser analisa-
dos com ressalvas, dado que a gestão do cateterismo venoso 
periférico não é uniforme entre contextos internacionais 
(Alexandrou et al., 2015). A título de exemplo, ainda que um 
número considerável de publicações neste âmbito temático 
seja realizado nas regiões da Austrália e Nova Zelândia, Al-
exandrou e colaboradores (2018) identificaram que apenas 
26% dos CVPs eram inseridos por enfermeiros. De igual 
modo, no Reino Unido, o cateterismo venoso periférico 
pode ser realizado por enfermeiros, médicos, assistentes 
operacionais e técnicos de radiologia (Cooper, Whitfield, 
Newton, Chiarella, & Machaczek, 2016). A heterogenei-
dade reportada a este nível mantem-se em contextos clínicos 
de países europeus, norte-americanos, africanos e asiáticos 
(Alexandrou et al., 2018). 
Em Portugal, a cateterização venosa periférica constitui uma 
intervenção interdependente da prática de enfermagem (Or-
dem dos Enfermeiros, Mesa do Colégio da Especialidade em 
Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, 2017). Cabe aos 
enfermeiros a prestação de cuidados à pessoa com necessi-
dade de cateterização venosa periférica, desde a inserção do 
cateter até à sua remoção, devendo ser estes os profissionais 
a monitorizar possíveis alterações decorrentes (Ordem dos 
Enfermeiros, Mesa do Colégio da Especialidade em En-
fermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, 2017). Para este 
efeito, é-lhes exigida atualização contínua sobre esta temática, 
perspetivando a procura permanente da excelência no seu 
exercício profissional (Ordem dos Enfermeiros, Mesa do 

Colégio da Especialidade em Enfermagem de Saúde Infantil e 
Pediátrica, 2017). Todavia, identificar resultados sensíveis aos 
cuidados de enfermagem nem sempre é um processo linear 
(Irvine, Sidani, & Hall, 1998). Sustentadas no modelo de 
qualidade proposto por Donabedian, em 1980, as autoras 
afirmam que a análise dos resultados sensíveis aos cuidados 
de enfermagem deverá atender a componentes de estrutura 
(variáveis associadas aos enfermeiros, às pessoas doentes e 
à organização de saúde), de processo (papel independente, 
dependente ou interdependente dos enfermeiros), e de resul-
tados, sensíveis aos cuidados de enfermagem, entre os quais 
destacam a prevenção de complicações. De acordo com Irvine 
e colaboradoras (1998), ainda que os enfermeiros não sejam 
os únicos responsáveis pela ocorrência de complicações, são 
estes os profissionais melhor posicionados para garantir a 
supervisão contínua dos cuidados de saúde prestados.
Todavia, a evidência científica produzida em Portugal no 
âmbito do cateterismo venoso periférico encontra-se dispersa 
na literatura, impossibilitando a realização de uma avaliação 
abrangente e fundamentada da influência de variáveis de 
estrutura e processo nos outcomes clínicos (resultados) asso-
ciados ao cateterismo venoso periférico. Na sequência de uma 
pesquisa preliminar na JBI Database of Systematic Reviews and 
Implementations Reports, Cochrane Database of Systematic 
Reviews, na CINAHL (via EBSCO) e na MEDLINE (via 
PubMED), não foram encontradas quaisquer tipos de 
revisões da literatura (publicadas ou em realização/serem 
realizadas) neste âmbito temático. 
De acordo com Apóstolo (2017), aquando da existência 
de lacunas na avaliação de uma área ou foco, o mapea-
mento sistematizado da evidência científica produzida 
poderá constituir um ponto de partida para a análise da 
extensão, alcance e natureza da atividade de investigação 
realizada até à data. Desta forma, pretende-se realizar 
uma scoping review, orientada pela metodologia proposta 
pelo Joanna Briggs Institute (Peters et al., 2017), com o 
objetivo de mapear os estudos desenvolvidos em Portugal 
no âmbito do cateterismo venoso periférico, analisando 
e sistematizando os principais indicadores de estrutura, 
processo e resultado identificados. 
Mais especificamente, esta revisão pretende dar resposta 
às seguintes questões: i) Quais são as principais áreas de 
foco dos estudos realizados em Portugal no âmbito do 
cateterismo venoso periférico?; ii) Em Portugal, quais os 
contextos clínicos onde são realizados estudos relativos 
ao cateterismo venoso periférico?; iii) Que práticas profis-
sionais são adotadas ao nível da inserção, manutenção e 
remoção destes dispositivos em Portugal?; iv) Quais são os 
dispositivos médicos utilizados em Portugal no âmbito do 
cateterismo venoso periférico?; e v) Quais são os outcomes 
clínicos reportados em estudos desenvolvidos em Portugal 
no âmbito do cateterismo venoso periférico?

Método de revisão sistemática

Em 2005, Arksey e O’Malley desenvolveram o primeiro 
enquadramento metodológico para scoping reviews, de-
lineando quatro razões principais para a sua realização: 
i) analisar a amplitude, alcance e natureza da produção 
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científica publicada num determinado tema; ii) avaliar a 
relevância, viabilidade e potenciais custos da realização de 
uma revisão sistemática da literatura; iii) sumariar e dissem-
inar a produção científica existente num âmbito temático, 
evidenciando os seus principais resultados junto de decisores 
políticos, profissionais e principais consumidores, os quais 
podem não despender do tempo e recursos para investir 
na sua procura; e iv) identificar lacunas na literatura, con-
tribuindo para a definição de próximas etapas e estudos a 
desenvolver numa determinada temática. Com igual rele-
vância, as scoping reviews podem ser utilizadas para analisar 
o modo como a investigação tem sido desenvolvida num 
determinado tema ou área científica (Munn et al., 2018). 
Neste desiderato, também na área científica de enfer-
magem, as scoping reviews afiguram-se como uma etapa 
importante em qualquer projecto de investigação, fun-
damentando o desenvolvimento de estudos futuros que 
procurem contribuir para a investigação, formação, prática 
e decisão política num determinado segmento temático 
(Peterson, Pearce, Ferguson, & Langford, 2017).  

Estratégia de pesquisa e identificação dos estudos
Seguindo a metodologia proposta pelo Joanna Briggs 
Institute (Peters et al., 2017), serão definidos os partici-
pantes, o conceito e o contexto da revisão (mnemónica 
PCC). Nesta lógica, no que respeita aos participantes, 
serão incluídos todos os estudos que incluam profissionais 
de saúde com competências para realizar a inserção, ma-
nutenção e remoção de CVPs. Relativamente ao conceito, 
pretende-se a inclusão de estudos realizados no âmbito do 
cateterismo venoso periférico de pessoas, que reportem 
indicadores de estrutura, processo ou resultado associa-
dos. Relativamente ao contexto, serão integrados estudos 

realizados em qualquer contexto clínico e área geográfica 
do território português. 
Respeitante ao tipo de estudo, esta revisão irá considerar 
estudos de natureza primária, como estudos observacionais, 
estudos descritivos transversais ou longitudinais, estudos 
quasi-experimentais antes/após, estudos de caso e estudos 
randomizados controlados. Além disto, serão incluídas para 
análise revisões da literatura que integrem estudos primários 
desenvolvidos neste âmbito temático em Portugal. 
No que respeita à estratégia de pesquisa e identificação 
dos estudos, serão utilizadas as bases de dados eletrónicas 
CINAHL e MedicLatina (via EBSCO), MEDLINE (via 
PubMed), SciELO, Scopus, LILACS e Cochrane Central 
Register of Controlled Trials. Por sua vez, de modo a ma-
pear literatura não-publicada como teses e dissertações 
académicas desenvolvidas em Portugal, será replicada a 
estratégia de pesquisa no Repositório Científico de Acesso 
Aberto de Portugal, Banco de Teses da CAPES e Open-
Grey. De modo a potenciar uma análise compreensiva 
do fenómeno em análise não serão considerados limites 
temporais para a pesquisa e seleção de artigos. No que 
concerne à língua de publicação, serão incluídos artigos 
escritos em português, inglês, espanhol ou francês. 
A pesquisa será desenvolvida em três etapas, a saber: i) 
pesquisa limitada nas bases de dados MEDLINE (via 
PubMed) e CINAHL (via EBSCO), de modo a identificar 
as palavras e termos de indexação mais frequentemente 
utilizados (Tabela 1); ii) as palavras e termos de indexação 
identificados serão conjugados numa estratégia de pesquisa 
única, de acordo com as especificidades de cada base/
repositório selecionado; iii) a lista de referências de cada 
estudo selecionado será analisada por dois revisores inde-
pendentes de modo a incluir potenciais estudos adicionais. 

Tabela 1
Exemplo de pesquisa inicial na MEDLINE (via PubMed) a 17 de dezembro de 2019

Query Results

Search: (((((Catheters, Indwelling[MeSH Major Topic]) OR (Catheters[MeSH Major Topic])) OR (Catheter-Relat-
ed Infections[MeSH Major Topic])) OR (Catheter Obstruction[MeSH Major Topic])) OR (Vascular Access Devic-
es[MeSH Major Topic])) OR (Catheterization, Peripheral[MeSH Major Topic])) OR (“peripheral venous catheter”[Ti-
tle/Abstract]) OR (“venous line”[Title/Abstract])) OR (“venous access”[Title/Abstract])) OR (“venous device”[Title/
Abstract])) OR (“peripheral catheter”[Title/Abstract])) OR (cannula*[Title/Abstract])) OR (PIVC[Title/Abstract])) 
OR (PVC[Title/Abstract])) OR (canula*[Title/Abstract])) OR (“peripheral intravenous catheter”[Title/Abstract])) OR 
(“venous catheter”[Title/Abstract])) OR (“intravenous catheter”[Title/Abstract])) AND Portugal

284

Seleção de estudos
Após a pesquisa nas bases de dados e repositórios, os estu-
dos identificados serão introduzidos no software Mendeley 
(Elsevier, Holanda), através do qual serão eliminados 
os artigos duplicados. De seguida, dois revisores inde-
pendentes irão analisar os títulos e resumos dos estudos 
encontrados, confrontando-os com os critérios de inclusão 
previstos para a revisão. Todos os estudos que atendam aos 
critérios definidos serão analisados por texto completo. Os 
estudos de texto completo que não atendam aos critérios 
de inclusão serão excluídos e as razões serão identificadas. 
Os resultados deste processo serão apresentados com re-
curso à Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 

Meta-Analyses extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR) 
checklist (Tricco et al., 2018). Quaisquer discordâncias 
que surjam entre os revisores serão resolvidas por meio 
de discussão ou com um terceiro revisor.

Extração dos dados
A extração de dados será realizada por dois revisores in-
dependentes, com recurso a um instrumento construído 
pelos investigadores visando dar resposta ao objetivo e 
questões de revisão delineadas (Figura 1). Durante esta 
fase, o instrumento poderá sofrer alterações de acordo 
com eventuais necessidades emergentes sentidas pelos 
investigadores. 
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De forma transversal, os dados extraídos irão incidir so-
bre as características da população em estudo, desenho e 
resultados relevantes para dar resposta à questão e objeti-
vos específicos traçados. Durante o processo de extração 
(quando e sempre que necessário) os autores dos estudos 
selecionados serão contactados para clarificar dados ou 
disponibilizar informações adicionais. As divergências 
que possam emergir nesta fase serão resolvidas através 
de diálogo entre revisores ou, caso não haja consenso, 
recorrendo a um terceiro elemento.

Síntese dos dados
Os dados mapeados serão apresentados de forma narra-
tiva, alinhada com o objetivo e foco da scoping review, 
com recurso a tabelas e/ou gráficos. Semelhante à fase 
anterior, a síntese e apresentação dos dados será realiza-
da através de consenso entre dois revisores. Quaisquer 
divergências serão resolvidas com recurso a um terceiro 
elemento.
Para as questões “Em Portugal, quais os contextos clínicos 
onde são realizados estudos relativos ao cateterismo venoso 

Figura 1. Instrumento criado pelos investigadores para a extração de dados.
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periférico?” e “Quais são as principais áreas de foco dos 
estudos realizados em Portugal no âmbito do cateterismo 

venoso periférico?”, as tabelas e gráficos poderão incluir 
dados indicados na Tabela 2.

Tabela 2 
Grelha de síntese de dados para primeira e segunda questão de revisão

Estudo Contexto Clínico
Focos identificados 

(por favor, descreva o foco identificado)

Estrutura Processo Resultado

Para a questão de revisão “Que práticas profissionais são 
adotadas ao nível da inserção, manutenção e remoção 

destes dispositivos em Portugal?”, as tabelas e gráficos 
poderão incluir dados indicados na Tabela 3.

Tabela 3
Grelha de síntese de dados para a terceira questão de revisão

Estudo Profissional de saúde responsável 
pela gestão  do CVP

Práticas profissionais identificadas
(por favor, descreva as práticas identificadas)

Inserção de CVP Manutenção de CVP Remoção do CVP

Para as questões de revisão “Quais são os dispositivos 
médicos utilizados em Portugal no âmbito do cateteris-
mo venoso periférico?” e “Quais são os outcomes clínicos 

reportados em estudos desenvolvidos em Portugal no 
âmbito do cateterismo venoso periférico?”, as tabelas e 
gráficos poderão incluir dados indicados na Tabela 4.

Tabela 4
Grelha de síntese de dados para a quarta e quinta questão de revisão

Estudo Dispositivos médicos
identificados

Outcomes clínicos reportados

Flebite Infeção nosocomial  
da Corrente Sanguínea Extravasamento Infiltração (…)

Apresentação e interpretação dos resultados
O mapeamento da produção científica desenvolvida em 
Portugal no âmbito do cateterismo venoso periférico, 
contribuirá para a análise e discussão das práticas 
profissionais vigentes, características dos dispositivos 
utilizados e das principais complicações identificadas 
em contexto nacional. 

Conclusão

Espera-se que esta scoping review constitua um ponto 
de partida profícuo para a análise e sistematização dos 
principais indicadores de estrutura, processo e resultado 
identificados em estudos nacionais no âmbito do cateteris-
mo venoso periférico. Para além do contributo para a área 
da investigação, espera-se que esta investigação contribua 
para a melhoria da prática clínica ligada à presença do 
CPV, permitindo a identificação dos principais desafios e 

lacunas que poderão justificar a necessidade de se desen-
volverem programas de formação profissional adequados 
aos contextos clínicos e organizacionais contemplando os 
recursos presentes. Com igual relevância, os resultados 
obtidos com esta revisão poderão substanciar a necessidade 
de se desenvolver, emitir e adoptar uma norma nacional 
que uniformize os cuidados ao doente portador de CVP 
(até à data inexistente), potenciando cuidados de maior 
eficácia, segurança, eficiência e qualidade para os doentes 
e para os profissionais de saúde.
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