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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Ambulatório Pediátrico de Cateteres (AMPC) do Hospital Universitário (HU) atende atualmente a pré-escolares e escolares portadores de 
Cateteres Venosos Centrais (CVCs) dos tipos: Totalmente Implantado, Semi Implantado e Central de Inserção Periférica. É importante 
lembrar, que para os enfermeiros assistirem á essa clientela é necessário: conhecimentos de anatomia e fisiologia venosa, conhecimento 
especializado do processo de avaliação de clientes candidatos a um cateter e da real necessidade de um dispositivo de acesso vascular e 
suas complicações potenciais, realizarem avaliações periódicas das condições do cateter e da rede venosa, e cuidados de enfermagem 
com uma abordagem holística para a avaliação das reais necessidades de cada cliente. 

OBJETIVO
Relatar a vivência de enfermeiros durante a implantação do Ambulatório Pediátrico de Cateteres em um HU.

JUSTIFICATIVA
Este trabalho justifica-se pela possibilidade de contribuir para a afirmação da figura do enfermeiro como um profissional capacitado para 
indicar o melhor acesso venoso para o cliente, baseado em seus conhecimentos técnicos científicos relacionados aos dispositivos, tipo de 
tratamento prescrito e condições de abordagem do cliente, além de sua prática diária nas unidades de internação e ambulatoriais. 
Atividades estas que se concretizam durante o cuidado da clientela pediátrica portadora de CVCs, através da sistematização da assistência 
de enfermagem, realizada no Ambulatório Pediátrico de Cateteres (AMPC).

METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo tipo relato de experiência. O cenário do estudo foi o Ambulatório Pediátrico de Cateteres de um Hospital 
Universitário localizado no Município do Rio de Janeiro. 

CAMINHO PERCORRIDO
O AMPC foi criado em junho de 2008 a partir de uma necessidade dos enfermeiros das Unidades Pediátricas (enfermaria de pediatria, 
cirurgia pediátrica, isolamento infantil e centro de terapia intensiva pediátrico) em centralizar as atividades relacionadas aos CVCs. O 
primeiro contato dos enfermeiros do ambulatório com a criança e sua família ocorre após o encaminhamento dos mesmos ao referido setor 
pelo médico ou enfermeiro que o assiste. O enfermeiro, durante a primeira consulta de enfermagem, realiza o preenchimento do  
instrumento denominado: Histórico de Enfermagem Pediátrico - CVCs, além do registro desta consulta no prontuário do cliente. Busca-se 
assim a identificação das necessidades humanas básicas do cliente, pois quando estão em desequilíbrio podem interferir tanto no 
tratamento quanto na permanência do dispositivo de acesso venoso central. Verificamos que a criança e a família ao sentirem que o 
enfermeiro tem interesse em lhes prestar uma assistência de enfermagem visando um cuidar não só dirigido para o aspecto físico e 
orgânico, mas também para os planos psíquico, social e espiritual criam uma relação de confiança e cumplicidade que irá influenciar 
diretamente em toda a terapêutica implementada. O cliente portador de cateter semi-implantado ou cateter venoso central de inserção 
periférica é orientado a retornar ao AMPC semanalmente, para curativo e manutenção de seu cateter, mesmo que não necessite realizar 
nenhum tratamento intravenoso numa determinada semana. O cliente portador de CVC totalmente implantado é orientado a retornar ao 
AMPC mensalmente para a realização da manutenção do seu CVC, quando estiver em período sem tratamento intravenoso. Na ocasião 
desses retornos, o enfermeiro realiza uma avaliação das condições do CVC, do local onde o cateter está instalado, além do estado de 
saúde do próprio cliente,sempre baseado nos registros das avaliações realizadas nas consultas de enfermagem anteriores. Os problemas 
detectados por ocasião das consultas relacionados aos CVCs são, em sua maioria, pequenas obstruções ou obstruções parciais, ausência 
de refluxo sanguíneo, redução da taxa de fluxo de fluidos. Problemas esses facilmente resolvidos através de manobras mecânicas e 
químicas adequadas para cada situação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do exposto, esperamos que a implementação desse cuidado de enfermagem planejado no AMPC possa contribuir para a fácil e 
rápida resolução de problemas relacionados a clientela pediátrica e para a redução significativa do número de retiradas de CVCs por 
complicações. Desta forma, acredita-se que o conhecimento obtido e sempre atualizado sobre as possíveis intercorrências ou problemas 
com os CVCs são fatores primordiais para as intervenções de enfermagem, seguras e direcionadas, capacitando e propiciando aos 
enfermeiros exercer forte influência sobre as decisões a serem tomadas, desde o processo de indicação e escolha do melhor dispositivo 
venoso até o processo de indicação de retirada desse dispositivo. A implantação do Processo de Sistematização de Enfermagem, na 
concretização do cuidar planejado é capaz de permitir a rápida e efetiva intervenção do enfermeiro na solução de desequilíbrios e na 
prevenção de potenciais complicações. 
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