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Cuidados com sondas, drenos e acessos
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para a equipe de enfermagem
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Resumo
Os procedimentos invasivos consistem em métodos utilizados na assistência de saúde
caracterizados por romper barreiras naturais do organismo, ou ainda penetrar em cavidades.
Estes dispositivos ocupam vias em tecidos estéreis do organismo, e por este motivo, podem
causar danos potenciais relacionados à assistência de saúde e de enfermagem, sobretudo as
infecções hospitalares. Os profissionais de Enfermagem que desenvolvem atividades
assistenciais relacionadas aos procedimentos invasivos devem assegurar ao paciente uma
assistência livre de danos causados por imperícia, imprudência ou negligência, portanto, devem
estar cientes dos cuidados durante a inserção, manutenção e retirada de dispositivos, tais como
acessos vasculares, sondas, drenos e cateteres. O objetivo deste trabalho é realizar uma
educação continuada sobre os cuidados com drenos, sondas e acessos vasculares para a equipe
de enfermagem de um hospital público de Curitiba-PR. O trabalho está sendo desenvolvido
durante as práticas da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II, do curso de
Enfermagem, do Centro Universitário Autônomo do Brasil- UniBrasil. Como método de
planejamento e desenvolvimento do projeto foi utilizado o 6W-3H. A intervenção será realizada
nos dias 20 e 21 de setembro por meio de uma educação continuada em forma de uma oficina,
onde os membros da equipe de enfermagem poderão discutir e trocar conhecimentos referentes
a temática, e observar de forma prática a execução correta dos cuidados relacionados aos
dispositivos invasivos. Um questionário será aplicado antes, logo após, e um mês após o
treinamento junto à equipe, com a finalidade de avaliar os conhecimentos prévios dos
participantes, e a efetividade da educação continuada. Ao final do desenvolvimento do projeto
espera-se que os participantes adquiram novos conhecimentos referentes à temática, e reflitam a
importância dos cuidados relacionados a estes procedimentos. Não há outras considerações até o
momento pois o projeto ainda está em andamento de acordo com o cronograma de estágio. Os
demais resultados serão apresentados posteriormente. Conclui-se que os cuidados prestados pela
equipe de enfermagem relacionados aos dispositivos invasivos são essenciais para a isenção de
complicações durante o período de internação. O enfermeiro é responsável por executar os
cuidados de enfermagem de maior complexidade, com o devido embasamento científico, e
ainda deve supervisionar as atividades desenvolvidas pela equipe de enfermagem relacionadas a
estes procedimentos.
Palavras-chave: enfermagem; infecção hospitalar; cuidados de enfermagem.

