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RESUMO

Introdução: As pessoas que sofrem de alguma doença crônica ou, até mesmo
aguda, cuja alimentação por via oral é impossibilitada, podem necessitar do uso de
um cateter introduzido na narina ou na cavidade oral o qual chega ao trato
gastrointestinal, denominado cateter enteral (CE). A partir do momento que este
cateter é inserido no paciente, são necessários vários cuidados de manutenção
para que permaneça, sem riscos de obstrução ou retirada inadvertida. A introdução
deste cateter é privativa do enfermeiro, de acordo com a Resolução COFEN
(Conselho Federal de Enfermagem) Nº 0453/2014 e requer cuidados durante todo o
processo. Foi observada, por meio de indicadores, nas Unidades de Terapia
Intensiva de um Hospital público do Estado de São Paulo, a ocorrência contínua de
perda de CE. Diante deste cenário, aplicou-se uma capacitação com a equipe de
enfermagem por meio da simulação realística como uma metodologia de ensino e
aprendizagem. Objetivos: Avaliar a efetividade da capacitação para a manutenção
de CE, identificar o conhecimento teórico do profissional prévio e posterior à
intervenção educativa. Material e método: Delineou-se um estudo quaseexperimental, com abordagem quantitativa do tipo exploratória. Para adequação da
disponibilidade de tempo, espaço e rotina da instituição, a capacitação foi realizada
no horário de trabalho de cada profissional, em um leito disponível da UTI, conforme
critérios de inclusão e exclusão. Resultados: A amostra final do estudo foi composta
por 54 profissionais, sendo 14 (25,9%) enfermeiros e 40 (74,1%) técnicos de
enfermagem. Os 54 participantes foram suficientes para testar uma diferença no
indicador de retirada não planejada do CE igual a 16% pré e 1,2% após a
capacitação; indicando um (p-valor <0,001) e estabelecido um nível de significância
de 0,05 (5%). Conclusão: Os dados obtidos apontaram que há confiabilidade e
validade na capacitação da equipe de enfermagem demonstrando efetividade na
redução da incidência da perda do CE no indicador de qualidade.
Palavras-chave: Nutrição enteral; Capacitação em serviço; Cuidados de
enfermagem; Indicadores de qualidade em assistência à saúde; Avaliação
educacional.

ABSTRACT
Introduction: People suffering from chronic illness or even acute whose oral nutrition
is impossible, may require use of a catheter introduced in nose or oral cavity which
reaches the gastrointestinal tract, called enteral catheter (EC). From the moment that
the nurse insert this catheter into the patient, it takes several maintenance care to
remain to remain as long as necessary without risk of obstruction or inadvertent
removal. The introduction of this catheter is a private task of the nurse, according to
COFEN Resolution (Federal Nursing Council) number 0453/2014 and needs care
throughout the proceedings. The survey, through indicators, noted the continuing
occurrence of loss of EC in the Intensive Care Unit of a public hospital in the state of
São Paulo. From there, it was applied a training course with the nursing staff through
the realistic simulation as a teaching and learning methodology. Objectives: To
measure the effectiveness of training for EC conservation, to identify the theoretical
knowledge of the professional previous and after the educational intervention.
Method: through a quantitative approach to exploratory, the survey was traced a
quasi-experimental study. As criteria for inclusion and exclusion, each professional
training conducted in their working hours at a ICU bed, in order to adjust the
availability of time, space and routine of the institution. Results: The final sample
was composed of 54 professionals being that 14 (25.9%) nurses and 40 (74.1%)
nursing technicians. The 54 participants were sufficient to test a difference in
withdrawal indicator unplanned the EC equal to 16% before and 1.2% after the
training; indicating (p <0.001) and established a 0.05 significance level (5%).
Conclusion: The data showed that there is reliability and validity in the training of
nursing staff demonstrating effectiveness in reducing the incidence of EC loss in
quality indicator.
Keywords: Enteral nutrition; In service training; Nursing care; Quality indicators,
health care; educational evaluation.
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1.

INTRODUÇÃO
A proposta de realização desta pesquisa teve, como ponto de partida, minha

experiência profissional como enfermeira especialista em Terapia Intensiva e,
almejando contribuir com a qualidade da assistência de enfermagem, optei pela
capacitação da equipe com o cateter enteral na unidade de terapia intensiva.
No decorrer da experiência como enfermeira, pude desenvolver uma visão
mais crítica e reflexiva em relação à qualidade da assistência.
Desse modo, considero que a utilização da capacitação é uma importante
contribuição para o desenvolvimento profissional em saúde e enfermagem,
fornecendo subsídios para a realização de uma assistência integral, segura e
humanizada.
A proposta de pesquisar sobre este tema foi a forma encontrada para refletir
sobre a importância do saber e do fazer profissional em enfermagem, no contexto
assistencial.
Algumas pessoas podem apresentar disfagia grave decorrente da obstrução
ou disfunção da orofaringe ou do esôfago, em função de acidente vascular cerebral,
tumores, distrofia muscular, entre outros, ocasionando impossibilidade de ingerirem
alimentos por via oral fisiológica e, quando estes não conseguem atingir pelo menos
70% de suas necessidades nutricionais diárias, necessitarão de auxílio e
complementação na dieta através da nutrição enteral por meio de um cateter enteral
(CE), também citado em algumas literaturas como sonda enteral 1,2.
O procedimento para inserção do CE é denominado cateterismo enteral. Ele
é inserido pela via nasal ou oral, até o duodeno, e permite a administração de dietas
e medicamentos nos pacientes criticamente doentes ou com reflexos diminuídos

2,3

.

A utilização do CE está indicada por um período de 4 a 6 semanas devido aos
potenciais riscos, sendo necessário outro método para terapia nutricional 3.
A literatura descreve que 10% dos pacientes submetidos ao uso do CE
apresentam complicações no momento da inserção ou posteriormente a esta, e as
mais frequentemente relatadas, são náuseas e vômitos, lesões nasofaringes,
aspiração, úlceras, esofagite de refluxo, sinusite, diarreias, isquemia intestinal,
distúrbios metabólicos e deslocamento do cateter, sendo necessárias para isso, a
inserção repetida e a exposição radiológica

3-5

.

14

Os

pacientes

internados

em

Unidade

de

Terapia

Intensiva

(UTI)

frequentemente apresentam depleção nutricional, e estudos mostram que recebem
apenas 53% das necessidades nutricionais. Entre as causas da administração
inadequada da nutrição enteral, estão as interrupções para procedimentos, a
obstrução do cateter por preparação inadequada de medicamentos ou dietas, o
deslocamento do cateter enteral devido à fixação ineficaz ou o estado mental
do paciente

6-8

. Observa-se que a manutenção contínua do cateter enteral para

que ocorra o suporte nutricional e medicamentoso adequado é de suma importância.
Os pacientes que removem os dispositivos acidentalmente são os que têm maior
tempo de permanência internados, em relação aos que não têm este incidente, o
que pode acarretar insatisfação familiar e danos advindos destas situações, como
citado anteriormente 9.
O gerenciamento de risco avalia a ocorrência dos incidentes referentes às
perdas do CE, através da utilização do indicador de qualidade “retirada não
planejada do CE”, proposto pelo International Life Sciences Institute (ILSI) Brasil. É
importante ressaltar que a utilização de indicadores de qualidade assistenciais
constitui um importante instrumento de gestão nas instituições 10-12.
O indicador é uma unidade de medida quantitativa de uma atividade, que
pode ser usado como guia para monitorar e avaliar a qualidade de importantes
cuidados providos ao paciente e as atividades dos serviços de suporte

10

. Ele ajuda

a descrever uma situação existente, avaliar mudanças ou tendências durante um
período de tempo (geralmente mensal), em termos de qualidade e quantidade, e as
ações de saúde executadas. Neste âmbito de avaliação da qualidade de instituições
de saúde, três aspectos são identificados: a estrutura, o processo e os resultados
10

.
Um indicador não é uma medida direta de qualidade, mas sim, uma

chamada que identifica ou dirige a atenção para assuntos específicos de
resultados, dentro de uma organização de saúde, os quais devem ser motivo de
uma revisão

11.

Foi observado, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2015 no HTEJZ,
uma média de 16% no indicador retirada de CE não planejado, em inconformidade
com a recomendação do International Life Sciences Institute (ILSI) Brasil, cujo índice
aceitável é de até 5%. Para melhorar este indicador de qualidade, o gerenciamento

15

de risco recomenda, como estratégia, a capacitação dos profissionais envolvidos
12

10-

.
A capacitação dos enfermeiros e dos técnicos de enfermagem é

fundamental, desde a inserção, manutenção até a retirada do cateter, lembrando
que a passagem do cateter é uma função privativa do enfermeiro; porém, a
manutenção e retirada é estendida ao profissional técnico de enfermagem

13

. A

definição de capacitação seria “um processo educacional, aplicado de maneira
sistemática e organizada, através do qual as pessoas aprendem conhecimentos,
atitudes e habilidades em função de objetivos definidos” 14.
Atualmente,
considerada

a

a

capacitação

peça-chave

da

dos

profissionais

educação

na

permanente

área
no

hospitalar
processo

é
de

desenvolvimento organizacional, sendo necessário um planejamento bem elaborado
para garantir o alcance dos objetivos com eficácia. A modernização da economia, o
enfoque na redução de custos, e o direcionamento dos investimentos para
atividades diretas ao cliente, fizeram com que as empresas do setor saúde
adotassem a capacitação como estratégia competitiva para atingir suas metas e
objetivos 14,15.
Para que uma capacitação possa atender ao que se propõe, é necessário
enfatizar o conteúdo: transmissão de informações, desenvolvimento de conceitos e
aptidões e desenvolvimento ou modificação de comportamentos e atitudes. Os
objetivos da capacitação precisam estar claros para se obter os seguintes
resultados: tornar os indivíduos aptos, servir de ligação a um contínuo
desenvolvimento e transformar ações e atitudes 14.
É notório o processo de mudança que ocorre atualmente nas organizações
e, para manter um alto padrão de qualidade em seus serviços, as empresas têm
buscado um maior desenvolvimento de seu profissional, visando uma maior
competitividade de mercado. “[...] as empresas precisam de pessoas motivadas
para que o tão propalado binômio produtividade-qualidade aconteça” 16.
Portanto, é possível afirmar que o planejamento estruturado norteia todo o
processo metodológico partindo da delimitação do conteúdo, percorrendo a escolha
das

estratégias

e

instrumentos

de

avaliação,

possibilitando

quantificar

o

conhecimento adquirido e direcionando, de forma corretiva e formativa, todo
processo educacional.

16

A educação na área da saúde é influenciada pelo avanço tecnológico. A
velocidade da informação, associada ao progresso do conhecimento, exige
metodologias

de

ensino

inovadoras

que

acompanhem

essa

evolução

e

proporcionem uma formação crítica e criativa aos alunos, distanciando-se de
métodos antigos.
A simulação vem sendo utilizada como metodologia para desenvolver
diferentes competências, indo além do simples uso do simulador e envolvendo
estratégia, técnica, processo e ferramenta, permitindo que um grupo de pessoas
experimente a representação de um acontecimento real, utilizando cenas da
simulação para otimizar a discussão e promover o aprendizado, facilitando a
discussão do grupo, para a construção conjunta do conhecimento debriefing17-18.
O debriefing é tempo em que se faz análise e reflexão sobre o que foi vivido
durante a simulação, assim como a oportunidade de descobrir o que foi aprendido.
Nesse momento, o facilitador deve ficar atento para não se desviar dos objetivos
estabelecidos para esta capacitação. Por esse motivo, recomenda-se a utilização de
um roteiro de avaliação “Check List ”19.
A capacitação contínua, quando aplicada de forma correta, estimula os
colaboradores, melhora o seu desempenho e gera mais produção e criatividade,
aumentando também o seu comprometimento. Ela pode ser um dos meios para
desenvolver as competências das pessoas para se tornarem mais produtivas,
criativas e inovadoras, a fim de corresponderem aos objetivos organizacionais 17.
A valorização do profissional de enfermagem nas instituições assume
relevância especial na atual era do conhecimento e em tempos de competitividade
recrudescente 17.
Desta forma, este estudo justifica-se pela importância da capacitação para o
desenvolvimento da equipe, a fim de preparar tecnicamente os profissionais para a
aquisição de novos conhecimentos, conceitos e atitudes, além de contribuir para a
qualidade da assistência de enfermagem, minimizando danos ao paciente.

1.1 Referencial teórico-metodológico: ensino e aprendizagem
O ensino pode ser definido como o conjunto de recursos utilizados para
ajudar outro indivíduo a aprender, e é um dos principais papéis do enfermeiro. O
sucesso do esforço deste enfermeiro no ensino depende, não somente da

17

quantidade de informações que são divulgadas, mas no quanto o indivíduo as
apreende, as retêm e as aplica em situações diversas. O aprendizado, por outro
lado, se traduz na aquisição de conhecimentos, atitudes e habilidades, que podem
ser observados ou mensurados e ocorrem em qualquer espaço ou tempo. Juntas,
essas definições conduzem

ao

entendimento de que o

processo ensino-

aprendizagem é ativo, e necessita d a participação e d o envolvimento tanto do
educador quanto do educando, na busca de um resultado desejado que possa
se

concretizar

em

mudança

de comportamento. Deste modo, o processo

educacional é um cenário para uma aproximação participativa e compartilhada
entre o ensino e a aprendizagem

18

.

O aprendizado é observado com a mudança de comportamento. O enfermeiro
pode avaliar as necessidades de aprendizagem, transmitir informações, instruções e
recursos para que o aprendizado ocorra, e realizar a avaliação deste aprendizado.
Isto foi proposto pelo grande estudioso da educação médica, o norte-americano
George Miller, na denominada “Pirâmide de Miller”, que apresenta um modelo
conceitual hierárquico de quatro níveis representados por uma pirâmide, cuja base
envolve o conhecimento - "saber", a qual é avaliada como sendo uma garantia de
que o aluno sabe o que é necessário a fim de realizar essas funções profissionais de
forma eficaz. Há muitos que parecem acreditar que esse conhecimento base é tudo
o que se precisa para ser avaliado, porém é percebido ser insuficiente para o
desenvolvimento profissional.
Os testes de conhecimento são certamente importantes, mas também são
ferramentas incompletas nesta avaliação, se realmente acreditarmos que não há
mais nada à prática profissional do que apenas seu conhecimento teórico. O
segundo nível engloba a habilidade de aplicar o conhecimento em determinado
contexto definido "saber como": e s t á n o â m b i t o do conhecimento cognitivo,
teórico; o próximo nível "mostrar como" (desempenho) reflete a habilidade de agir
corretamente numa situação simulada, e o último "fazer" (ação) – refere-se à
prática em situações clínicas reais, representada pelo comportamento, técnica,
habilidades e práticas correspondendo àquela que deve ser feita no próprio
ambiente de trabalho, onde a prática é exercida. Aplica-se ao estudante em final de
curso, nos estágios profissionalizantes, quando se dá o treinamento para a prática
do “fazer”, com o estudante efetivamente “fazendo”, ou seja, exercitando a prática
clínica, mas ainda sob supervisão. Esta porção apical da pirâmide corresponde

18

também à avaliação do profissional já formado, no seu ambiente de trabalho, a qual
também é conhecida como avaliação de desempenho, podendo ser realizada pela
educação permanente. Existe uma variedade de métodos que podem ser aplicados
à avaliação da prática profissional. Estes métodos incluem os que se baseiam na
análise do processo de trabalho, como o modo de preenchimento dos prontuários,
as prescrições, os pedidos de exames e os encaminhamentos. Incluem também a
análise de desfechos, ou seja, a verificação dos indicadores relativos às pessoas 20.
Apesar dos avanços significativos em procedimentos de avaliação que
investiguem essas qualidades, céticos continuam apontando que tais exames
acadêmicos deixam de documentar o que o aluno fará quando encarar um paciente,
por exemplo, para demonstrar não somente que eles sabem e sabem como, mas
que podem também mostrar como eles o fazem

19-21

.

Neste contexto, a simulação realística também compreende uma técnica para
ampliar experiências reais. É realizada por um profissional capacitado que simula
uma situação recorrente. Na área da saúde especificamente, se apresenta como
uma tentativa de reproduzir os aspectos essenciais de um cenário clínico,
reforçando pontos fortes e identificando oportunidades de melhoria com o debriefing,
permitindo ao profissional saber onde e como ocorreram os erros que
potencialmente poderiam ter sido evitados, possibilitando o reconhecimento das
competências a serem desenvolvidas para que, quando um cenário semelhante
ocorrer, em um contexto clínico real, a situação possa ser gerenciada pela
equipe com excelência técnica e comportamento profissional, decorrente da
capacitação prévia da melhor conduta (comportamental, atitudinal ou técnica) 21.

Figura 1- Pirâmide de Miller – Diferentes níveis de aprendizado
Fonte: Framework for Clinical assessment

19

1.2 O uso da simulação no ensino em enfermagem
A utilização de simulação no processo de ensino na enfermagem tem sido um
recurso de escolha nos maiores e melhores centros educacionais em todo o mundo.
A busca por minimização do erro e maior qualidade na assistência, associada à
necessidade de maior experiência clínica, juntamente com o apoio da tecnologia,
proporcionou o desenvolvimento de simuladores para favorecer o aprendizado com
maior segurança e possibilidades de experiência

20-23

.

De acordo com a literatura, existem diferentes tipos de simuladores, cada
qual com sua indicação. O simulador de baixa fidelidade possui aparência humana,
com alguns movimentos simples, sem respostas ao estímulo; possuem baixo custo,
indicados para o desenvolvimento de algumas técnicas mais específicas como
punções venosas e sondagens
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Os simuladores de moderada fidelidade apresentam alguns sons fisiológicos,
como os cardíacos, pulmonares e pulsos, tendo como indicação o desenvolvimento
de competências específicas e alguns cenários da prática clínica, como o
atendimento inicial a uma parada cardiorrespiratória 21.
O simulador de alta-fidelidade é capaz de imitar movimentos respiratórios e
possui muitas reações programadas em software próprio, que emitem respostas de
acordo com um comando externo numa prática clínica simulada de um
atendimento23.
Entende-se que todas as habilidades técnicas são fundamentais ao
enfermeiro, contudo, as principais competências que o tornam capaz de resolver
cenários complexos, necessitam de raciocínio crítico e capacidade de conduzir sua
equipe a tomar decisões rápidas. Essas experiências devem ser incentivadas e
exercitadas no ambiente de ensino com o debriefing, fundamentando-se no
aprendizado gerado pela reflexão, individual e/ou em grupo, do desempenho após a
realização de uma determinada tarefa. O resultado dessa reflexão e discussão
servirá como incentivo para a mudança de atitude, configurando-se uma valiosa
ferramenta de aprendizagem.
Os cenários clínicos, ou case, são descritos de forma a favorecer um maior
dinamismo. É de suma importância que, para a descrição do cenário, sejam
consideradas as seguintes etapas: Título do cenário; Tempo máximo para evolução
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do cenário clínico; Descrição do ambiente em que se passará a cena e
Disponibilização do material necessário; Dados do paciente; Quadro clínico
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A descrição do cenário deve esclarecer qual é a maneira pela qual ele irá
evoluir, informando o que se espera do participante em cada etapa do atendimento.
Na medida em que o aluno desenvolva a atividade que se espera dele, o caso
clínico de simulação deverá estar programado para responder de maneira positiva,
manifestando sinais de melhora no quadro clínico apresentado. A deterioração do
quadro clínico também deve ser planejada para cada uma das etapas de
evolução do cenário, devendo ser utilizada caso o aluno não atue conforme
esperado 21.
Após a realização do cenário simulado, os participantes são submetidos ao
debriefing.

Componentes estruturais do debriefing
• Facilitador: responsável pela simulação, e mais importante, pela moderação da
atividade de reflexão;
• Participantes: geralmente alunos, médicos e enfermeiros;
• Experiência gerada na equipe: relacionada ao cenário da simulação;
• Impacto gerado na equipe pela simulação: quanto mais relevante a simulação e
quanto mais envolvidos por ela, melhor será o resultado no aprendizado;
• Recordação sumária dos principais eventos e ações durante a simulação;
• Relato verbal ou por escrito sobre o evento, com o intuito de mensurar o
desempenho;
• Tempo decorrido entre a simulação e o debriefing: geralmente é realizado logo em
seguida;
• Duração da sessão 19-21.

O debriefing deve ser sempre orientado pelos objetivos de aprendizagem
estabelecidos. Se os aspectos técnicos e humanos a serem revisados na simulação
e no debriefing estão claros, é muito mais simples facilitar este processo. Neste
momento, os participantes interagem, mediados por um facilitador, tendo a
oportunidade de comparar seu próprio desempenho durante a simulação de modo a
explorar, analisar e sintetizar as ações desenvolvidas com o padrão-ouro ou a
“melhor prática possível”21.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar a efetividade da capacitação da equipe de enfermagem de uma
unidade de terapia intensiva para a manutenção de cateter enteral.

2.2 Objetivos Específicos
 Identificar o conhecimento teórico prévio do profissional;
 Elaborar e implementar uma capacitação da equipe de enfermagem;
 Avaliar

o

conhecimento

teórico adquirido pela equipe,

após a

capacitação profissional;


Avaliar a efetividade da capacitação por meio da análise do “indicador de
retirada não planejada do CE”, antes e depois da capacitação da equipe.
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3. MATERIAL E MÉTODO
3.1. Desenho do Estudo
Para responder aos objetivos propostos, delineou-se um estudo quase–
experimental, com abordagem quantitativa do tipo exploratória, utilizando-se de
uma capacitação da equipe de enfermagem, tendo a simulação realística com um
método de ensino e aprendizagem para prevenção da retirada não planejada do
cateter enteral, em que os participantes da pesquisa foram os profissionais de
enfermagem – enfermeiros e técnicos – atuantes nas UTIs.
O delineamento de pesquisa quase–experimental, tipo único pré e pósteste é utilizado quando apenas um grupo é disponível para o estudo; desse
modo, não há grupo controle. Nesse delineamento, os dados são coletados
antes e depois do tratamento experimental para testar relações de causa e efeito
24

.
A pesquisa quantitativa investiga questões de pesquisa e/ou hipóteses que

descrevem fenômenos, testam relacionamentos de variáveis, avaliam diferenças e
procuram explicar interações de causa e efeito entre variáveis e testes de eficácia de
intervenções. Os dados numéricos nos estudos quantitativos são analisados e
resumidos pelo uso de métodos estatísticos. Desse modo, as técnicas empregadas
na pesquisa quantitativa são sistemáticas e a metodologia é rigorosamente
controlada, a fim de testar uma hipótese ou responder a uma questão de pesquisa
baseada em um cenário 25.
No que tange à pesquisa exploratória, esta tem como objetivo proporcionar
maior familiaridade com o problema, aproximar o pesquisador do fenômeno, ou seja,
tem o intuito de torná-lo mais explícito para assim desvendar, obtendo enfoques,
percepções, ideias desconhecidas e inovadoras e terminologias novas sobre os
fenômenos estudados. Contribui para que, paulatinamente, o modo de pensar do
pesquisador seja modificado de acordo com a forma que a realidade vai se
apresentando, tendo como principal objetivo, o aprimoramento de ideias ou a
descoberta de intuições, conhecendo a variável de estudo tal como se apresenta,
seu significado e o contexto em que ela se insere 24.
Desse modo, tal proposta metodológica foi considerada vantajosa para a
investigação do problema levantado como eixo norteador deste estudo.
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3.2. Local do Estudo
Foi selecionada a UTI adulto de um Hospital estadual, terciário, composto por
16 leitos de UTI, 147 leitos de internação, 10 salas operatórias, referência em
transplantes de fígado, córnea, rim, medula óssea, centro de referência estadual na
saúde do homem e ambulatório de hemofilia, na cidade de São Paulo, com perfil de
atendimento de alta complexidade 26.
3.3 Critérios de Inclusão
Ser enfermeiro ou técnico de enfermagem na UTI,

que

aceitasse

participar do estudo voluntariamente, assinando o TCLE.

3.4 Critérios de Exclusão
Profissionais que estiveram de licença médica prolongada, por mais de trinta
dias, durante o período da capacitação e coleta de dados.
3.5 Amostra
O estudo foi realizado com uma amostra de conveniência na qual foram
recrutados o máximo de indivíduos disponíveis que preencheram os critérios de
inclusão. Participaram cinquenta e quatro profissionais de enfermagem, sendo estes,
14 enfermeiros e 40 técnicos de enfermagem, no período em que se realizou a
coleta de dados, a qual teve a duração de 6 meses.
A equipe de enfermagem destas UTIs é composta de cinquenta e seis
profissionais. Dois destes profissionais não participaram deste estudo: 1 profissional
se recusou e outro foi excluído.

3.6 Riscos
Os riscos foram considerados mínimos, pois o profissional poderia sentirse constrangido, o que foi minimizado pelo procedimento de não identificar suas
respostas no questionário.
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3.7 Benefícios
Os participantes foram beneficiados da capacitação com o cateter enteral, por
meio de novos conceitos e atitudes, aprimorando a qualidade da assistência de
enfermagem aos pacientes com a melhoria na qualidade da assistência.

3.8 Cálculo do Tamanho da Amostra
A especificação do erro amostra tolerável realizou-se sobre o enfoque
probabilístico, pois, por maior que seja a amostra, existe o risco de o sorteio gerar
uma amostra com características bem diferentes das características da população
de onde ela está sendo extraída27,28.
No caso, onde conhecemos, a priori, o tamanho da população, utilizou-se a
seguinte fórmula
1

𝑛0 = 𝐸2, onde
0



𝑛0 = primeira aproximação para o tamanho da amostra



𝐸02 = erro amostral tolerável.

3.9 Coleta de dados
A c o l e t a f o i realizada no período de agosto de 2015 a fevereiro de 2016.
O hospital escolhido é composto por 2 UTIs, dispondo de 16 leitos.
 UTI 1: perfil de atendimento: pós-operatório de transplante hepático.
 UTI 2: perfil de atendimento: hematologia, nefrologia e pós operatório geral.
A equipe de enfermagem se divide em plantões de seis horas no período da
manhã e tarde, e plantões de 12 horas noturnos em dias pares e ímpares. Para
adequação da disponibilidade de tempo, espaço e rotina da instituição, a
capacitação foi realizada no horário de trabalho de cada profissional, em um leito
disponível da UTI-1. Foram realizadas 8 turmas de treinamento com duração de uma
hora cada uma.
Os participantes receberam convite, pela pesquisadora responsável. Foram
orientados que se tratava de uma pesquisa de dissertação de mestrado para
avaliar o impacto da capacitação, objeto deste projeto, e os que aceitaram
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participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE
(Apêndice A).
Foi entregue um questionário estruturado fechado (pré-teste), construído pelo
responsável desta pesquisa (Apêndice D), contendo 5 questões de perfil profissional
e 11 questões de conhecimento técnico referentes aos cuidados de enfermagem
com o cateter enteral, com objetivo de avaliar o conhecimento teórico, prévio a
intervenção educativa;
Na sequência, a pesquisadora responsável iniciou a capacitação da equipe
de enfermagem convidando um dos participantes a realizar a simulação realística
em simulador de baixa fidelidade, indicado para o desenvolvimento de técnicas
mais específicas como punções venosas e sondagens
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O cenário foi descrito para os participantes da pesquisa. Os procedimentos
realizados foram a introdução do cateter enteral; fixação padronizada para
prevenção de lesões na pele decorrentes do posicionamento inadequado do
cateter; prevenção de obstrução por medicamentos e dietas residuais; prevenção de
retirada inadvertida por procedimentos ou pelos pacientes que apresentarem
agitação psicomotora. O cenário proposto para o estudo constava de: paciente do
sexo masculino, 50 anos de idade internado na UTI por rebaixamento de nível de
consciência com indicação do cateter enteral para alimentação e medicação; que
perdeu o cateter enteral três vezes durante a internação, devido à má fixação,
obstrução do lúmen e agitação psicomotora.
O cenário teve duração de 25 minutos e 35 minutos para o debriefing;
discutiram-se as boas práticas na manutenção do CE e compreensão da importância
da manutenção do CE visando à qualidade de assistência ao paciente
A seguir, foi realizado o debriefing visando reforçar pontos fortes e identificar
oportunidades de melhoria, permitindo o profissional saber onde e como ocorreram
os erros que potencialmente poderiam ter sido evitados, mas também permitiu o
reconhecimento das competências a serem desenvolvidas.
Após uma semana da intervenção educativa, os participantes responderam
um pós-teste idêntico ao primeiro questionário, com um objetivo de avaliar a
adesão na intervenção educativa e conhecimento teórico absorvido.
A “Pirâmide de Miller”, (Figura 1), contribuiu neste estudo para análise dos
questionários aplicados antes e após à capacitação, (Apêndice D), utilizando a
avaliação do conhecimento e aprendizado nos níveis “ saber” e “saber como”. A
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simulação realística, no nível “demonstrar” e o “fazer” (ação), foi avaliada na
observação da mudança de comportamento na prática da assistência prestada em
serviço e a mensuração do “indicador de retirada não planejada do CE”, que objetiva
medir a frequência de saída inadvertida do cateter por obstrução do lúmen interno
proveniente da incrustação residual de dietas e/ou medicamentos; da agitação
psicomotora por pacientes com quadro de confusão mental ou da fixação ineficaz do
cateter.
Estes

indicadores

são

preenchidos

diariamente

pelos

enfermeiros

assistenciais da unidade e com fechamento mensal, contendo números de
pacientes com cateter enteral, número de perdas e descrição do evento (Anexo I). O
cálculo para a obtenção do indicador ocorre no fim de cada mês, após o fechamento
dos indicadores assistenciais das UTI o qual utiliza a fórmula, tendo como
numerador o número total de pacientes com registro da retirada não planejada do
cateter x 100 e o denominador o número total de paciente/dia com o cateter de
alimentação, preconizado pela Internacional Life Sciences Institute (ILSI) Brasil e
pelo Programa de Compromisso com a Qualidade Hospitalar – CQH:

Nº total de pacientes com registro da retirada não planejada do cateter
Nº total de paciente-dia com o cateter de alimentação

x 100

3.10 Aspectos éticos
O projeto de pesquisa foi submetido para análise do Comitê de Ética em
Pesquisa/Comissão de Ética em Pesquisa (CEP/CONEP) do Hospital de
Transplantes Dr. Euryclides de Jesus Zerbini / Hospital Brigadeiro com o certificado
de apresentação para apreciação ética nº 50500315.5.0000.0091 (anexo B). O
estudo se iniciou somente após a emissão do parecer consubstanciado positivo do
CEP que ocorreu dia 27 de novembro de 2015.
Cada profissional foi convidado pessoalmente pela pesquisadora para
participar do estudo, sendo orientado sobre os riscos e benefícios de sua inclusão,
esclarecendo-se que se tratava de uma pesquisa de dissertação de mestrado para
avaliar o impacto da capacitação, objeto deste projeto, e, os que aceitaram
participar, assinaram o TCLE (Apêndice A).
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3.11 Da capacitação da equipe de enfermagem
Para a capacitação da equipe de enfermagem, buscou-se realizar uma
simulação realística para relembrarem boas práticas referentes aos cuidados com o
cateter enteral e compreensão da importância da manutenção. Percebemos que,
para estes participantes, as simulações permitiram a identificação e a reconstrução
de condutas, por meio do debriefing. As experiências também possibilitaram a estes
profissionais terem maior segurança e confiança para execução da prática real de
assistência, evoluindo consequentemente para a mudança de comportamento.
A educação permanente dos profissionais deve constituir parte do pensar,
com a finalidade de propiciar o crescimento pessoal e profissional destes e contribuir
para a melhoria contínua do processo de trabalho, através de etapas que possam
problematizar a realidade e produzir mudanças, estimulando o desenvolvimento nos
profissionais, pela sua responsabilidade em seu processo permanente de
capacitação. A educação é, sem dúvida alguma, a melhor ferramenta para a
melhoria da qualidade da assistência prestada 29.

3.12 Certificados de Participação
Foi concedido um certificado de participação, com a chancela do Hospital de
Transplantes Euryclides de Jesus Zerbini ao fim da capacitação, a todos os
participantes.
3.13. Análise dos dados
Os dados foram tabulados e analisados estatisticamente, comparando os
conhecimentos dos participantes e o indicador de retirada não planejada do cateter
enteral (CE), prévia e posteriormente à capacitação, através das frequências
percentual e absoluta das variáveis.
Para testar o conhecimento prévio e o adquirido dos participantes da
pesquisa, foi aplicado o teste T de Student Pareado para comparar diferenças nas
médias de acertos dos questionários antes e após a capacitação.
No “indicador de retirada não planejada do CE”, aplicou-se o teste de
Igualdade de Duas Proporções para avaliar o nível de significância estatística,
comparando o número de perdas do cateter antes e após a intervenção.
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4. RESULTADOS
Nas figuras 2 a 7, apresenta-se a caracterização da amostra estudada de
profissionais de enfermagem (n = 54) por sexo, idade, categoria profissional, tempo
de experiência em UTI e especialização dos enfermeiros (n = 14) .
Com os 54 participantes, testou-se uma diferença no indicador de retirada não
planejada do CE igual a 16% pré e 1,2% após a capacitação; garantindo-se um
poder estatístico de 95% e estabelecendo-se um nível de significância de 0,05 (5%),
utilizando-se de testes estatísticos paramétricos, pois os dados são quantitativos e
contínuos. Além disso, constatou-se uma amostragem superior a 30 participantes, o
que, pelo Teorema do Limite Central27,28 , garante que a distribuição tenda a uma
distribuição normal. Desta forma, não houve a necessidade de testar a normalidade
dos resíduos e realizou-se diretamente os testes paramétricos, pois estes são testes
mais poderosos que os testes não paramétricos.
A figura 2 denota que houve um predomínio do sexo feminino (69%) n=37 em
relação ao sexo masculino, (31%) n = 17.

31%

69%

F

M

Figura 2 - Caracterização do sexo entre os profissionais da UTI do HTEJZ (%).

A idade dos componentes da amostra variou entre 21 e 50 anos, e foram
classificadas em faixas de 21 a 30 anos, 31 a 40 anos e 41 a 50 anos; logo, houve
uma variação entre 21 e 50 anos, conforme observa-se na Figura 3.
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60,0
50,0
50,0

%

40,0
29,6

30,0

20,4
20,0
10,0
0,0
21 a 30

31 a 40

41 a 50

Faixa etária
Figura 3 -Caracterização do perfil da população estudada nas UTIs do HTEJZ: idade (%)

A maior concentração de profissionais da amostra estudada encontrou-se
entre 31 e 40 anos de idade, 50%, n = 27.
Neste estudo, observou-se que a categoria técnico de enfermagem
representou (74,1%) ,n = 40 e enfermeiros (25,9%), n = 14.

25,9%

TE
Enf

74,1%

Figura 4 -- Caracterização dos profissionais de enfermagem na UTI do HTEJZ por categoria (%).
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De acordo com a figura 5, o tempo de experiência dos enfermeiros em UTI
variou entre menos de 1 ano, representando a maior concentração dos profissionais
com 50% (n= 7) e 1 ano com 14,3% (n = 2).

60,0
50,0
50,0
40,0
30,0
20,0

14,3

10,0

7,1

7,1

7,1

7,1

1 ano

2 anos

3 anos

5 anos

7,1

0,0
< 1 ano

6 anos

8 anos

Figura 5 -Caracterização da amostra de enfermeiros por tempo de experiência em UTI %)

Na figura 6, observa-se que o tempo de experiência dos técnicos em UTI
variou entre menos de 1 ano e 15 anos; a maior concentração de profissionais
ocorreu entre aqueles com menos de 1 ano com 32,5% (n =13) e 1 ano
representando 25% (n =10).

35,0

32,5

30,0
25,0
25,0
20,0
15,0

12,5
10,0

10,0
5,0
5,0

2,5

5,0
2,5

2,5

2,5

0,0
< 1 1 ano 2
3
4
6
8
10
11
15
ano
anos anos anos anos anos anos anos anos
Figura 6 -Caracterização da amostra de técnicos de enfermagem por tempo de experiência em
UTI (%).
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A figura 7 apresenta a caracterização dos cursos de especialização realizados
pela amostra de enfermeiros atuantes em UTI.
70,0

64,3

60,0
50,0

%

40,0
30,0
20,0

14,3

14,3
7,1

10,0
0,0
UTI / UTI gestão

urgencia e
emergencia

Nenhuma

Oncologia

Área de especialização
Figura 7- Caracterização dos enfermeiros com especialização lato sensu nas UTIs do HTEJZ (%).

De acordo a figura 7, 64,3% dos enfermeiros (n = 9) possuem especialização
em UTI, 14,3% em urgência e emergência, (n = 2), 7,1% especialização em
oncologia (n = 1), porém há 14,3% (n = 2) de enfermeiros sem especialização.
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Na Tabela 1 avaliou-se os registros de respostas aos questionários dos
participantes e realizou-se uma comparação com a média de acertos pré e pós
capacitação.
A partir da Tabela 1, serão apresentados os resultados da intervenção
educativa que foram realizadas com a equipe de enfermagem.

Tabela 1- Comparação da frequência das respostas corretas na teoria, dos profissionais de
enfermagem das UTIs, pré e pós intervenção

Questões

Pré-teste
(N = 54)
53
45
21
45
52
42
50
49
52
48
38

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11

Pré-teste
(%)
88,1
83,3
38,9
73,3
80,3
57,8
82,6
80,7
76,3
78,9
60,4

Pós-teste
(N = 54)
54
53
54
54
54
52
54
54
54
52
52

Pós-teste
(%)
100
98,1
100
100
100
96,3
100
100
100
96,3
96,3

Fonte: própria autora

Os dados da Tabela 1 mostram que as questões foram avaliadas quanto ao
acerto das respostas pelos participantes, tanto no pré-teste como no pós-teste. As
questões no pré-teste não obtiveram 90% de acertos; as que ficaram abaixo de 70%
no índice de acertos foram as questões de nº 3 referindo-se aos cuidados com o
paciente recebendo dieta por meio do cateter enteral e necessitando de aspiração
da cânula oro-traqueal, com 38,9% (n = 25), a questão nº 6 tratando-se da validade
da nutrição

enteral

com 57,8% (n = 42) e questão nº 11

referindo-se a

periodicidade da fixação do CE, com 60,4% (n = 38). No pós-teste, os acertos
variaram de 96,3% (n = 52) a 100% ( n= 54), houve um incremento na média das
questões de nº 3 atingindo (100%) de acertos, questão 6 (96,3%) e na questão de
nº11 (96,3%), indicando resultado satisfatório e retenção de conhecimento pós
intervenção.
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Tabela 2 - Comparação

do índice de acertos da equipe de enfermagem

no teste de

conhecimentos antes e após uma capacitação com o CE

Média
Mediana
Desvio Padrão
CV
Min
Max
N
IC
P-valor

Pré

Pós

7,11
7
1,34
15%
4
9
54
0,36

10,87
11
0,34
3%
10
11
54
0,09
<0,001

Fonte: própria autora

Os dados da Tabela 2 mostram uma diferença média estatisticamente
significante, verifica-se, ainda, que a média de acertos antes da capacitação foi de
7,11 contra 10,87 após capacitação indicando um (p-valor <0,001). Utilizou-se o
teste T- Student pareado.
A seguir comparou-se a distribuição da perda de CE, utilizando-se o teste de
Igualdade de Duas Proporções. Os percentuais foram sempre calculados para o total
de pacientes (valor expresso entre parênteses). Ressalta-se que a análise foi
realizada para cada UTI e ambas juntas.

Tabela 3 - Comparação dos indicadores de retirada não planejada do cateter enteral, antes e
depois da capacitação nas UTIs do HTEJZ (%)
Perda de CNE
Todos
UTI - 1
UTI - 2

Pré
N
85 (532)
47 (323)
38 (209)

Pós
%
16,0%
14,6%
18,2%

N
6 (518)
4 (295)
2 (223)

%
1,2%
1,4%
0,9%

P-valor
<0,001
<0,001
<0,001

Fonte: própria autora

Os dados da Tabela 3 mostram que houve diferença estatisticamente
significante da distribuição da perda de CE, ou seja, em cada UTI e ambas juntas, o
percentual de retirada não planejada reduziu de 16,0% para 1,2% (p-valor <0,001).
O indicador foi calculado nas duas Unidades de Terapia Intensiva,
denominadas como UTI 1 e 2 e comparados entre o período de agosto de 2015 a
janeiro de 2016.
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5. DISCUSSÃO
Este estudo teve por objetivo avaliar os resultados da capacitação da equipe
de enfermagem com o cateter enteral.
É importante destacar que, para a construção da discussão, realizou-se um
levantamento

bibliográfico

no

qual

constatou-se

escassez

nas

pesquisas

relacionadas à capacitação com o cateter enteral e, por esta razão, estruturou-se
esta discussão em estudos que se referem a intervenções educativas de
enfermagem no âmbito hospitalar.
Escolheu-se utilizar o método de simulação realística por se tratar de
profissionais de enfermagem com conhecimento prévio obtido em sua formação e já
inseridos na prática clínica e, esta permite aos participantes representar papéis
existentes na vida real, adequando seu comportamento de acordo com o cenário.
Um estudo30 realizado no interior do estado de São Paulo com o objetivo de
avaliar profissionais de enfermagem na execução do procedimento de punção
venosa periférica por meio de simulação realística, utilizou como amostra 45
profissionais distribuídos em 5 (9%) enfermeiros, 12 (22%) técnicos de enfermagem
e 38 (69%) auxiliares de enfermagem10. No presente estudo, a amostra total foi de
54 profissionais investigados, sendo que 40 (74,1%) são técnicos de enfermagem e
14 (25,9%) são enfermeiros. Para o presente estudo, houve o cuidado do
pesquisador em manter, na amostra, profissionais que atuam em unidades de
terapia intensiva onde realizam o procedimento frequentemente, de modo a manter
um equilíbrio, evitando possíveis tendências entre os profissionais investigados;
desta forma, a categoria auxiliar de enfermagem não participou da pesquisa por não
atuarem em UTI.
Outro estudo31 realizado em um hospital especializado em cardiologia em
Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, realizou uma simulação em PCR para
avaliar o desempenho da equipe. A média de idade dos profissionais técnicos de
enfermagem foi de 35,6 ±8,2 anos e dos enfermeiros foi de 32 ±7,3. O sexo feminino
foi predominante entre todos os profissionais. No presente estudo, a média de idade
dos profissionais técnicos de enfermagem 37,5 ±9,0 e dos enfermeiros foi de 33,6
±8,3, havendo também uma predominância do sexo feminino em todos os
profissionais 69% (n=37) e 31% (n=17) do sexo masculino. A enfermagem
historicamente tem sido caracterizada como uma profissão típica feminina, para a
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qual as mulheres eram naturalmente preparadas com base nos valores que se
consideravam femininos, como a ação de cuidar. No entanto, na Enfermagem
moderna este quadro tem se alterado e o número de profissionais de Enfermagem
do sexo masculino vem aumentando, dentro da profissão.
De acordo com dados do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo,
verificou-se que a população do sexo masculino triplicou nesta última década,
Mesmo assim, os homens ainda representam apenas 7,6% do total de
profissionais32.
Em estudo33 realizado em um Hospital Universitário público localizado em
Ribeirão Preto, São Paulo, aplicou-se a simulação com a equipe de enfermagem,
para melhorar o conhecimento teórico e prático na medida indireta da pressão
arterial e avaliou-se prévia e posteriormente a intervenção educativa, os dados
evidenciaram a experiência profissional sendo de 4 profissionais (12,9%) até (um)
ano, 10 (32,3%) de (um) a 5 anos, 17 (54,8%) com 5 anos ou mais. No presente
estudo, evidenciou-se um tempo de experiência dos enfermeiros em UTI entre
menor que (um) ano representando a maior concentração dos profissionais com
50% (n= 7) e (um) ano com 14,3% (n = 2) e que o tempo de experiência dos técnicos
em UTI variou entre menor que (um) e 15 anos, sendo a maior concentração de
profissionais entre os menores que (um) ano com 32,5% ( n = 13) e (um) ano,
representando 25% (n =10).
Um estudo quantitativo quase-experimental34, realizado em hospital privado na
cidade de São Paulo, avaliou a efetividade de uma intervenção educativa com
técnicos e enfermeiros por meio da simulação realística e, na comparação antes e
após, evidenciou-se um aumento da média de acerto no teste de conhecimento pósintervenção – na fase pré, resultando-se em 5,85, e pós, 8,49 pontos, com diferença
estatística significante (p<0,05). Outro estudo,35 quase–experimental, realizado com
a equipe de enfermagem em um hospital escola de São Paulo, também comprovou
a efetividade de uma intervenção educativa com a equipe de enfermagem
apresentando uma média de acertos antes da intervenção de 8,9 contra 13,44 após
a mesma. Os resultados encontrados no presente estudo, também mostraram um
aumento da média de acertos no teste de conhecimento pós-intervenção: resultando
em 7,11 pré-teste e 10,87 pós-teste indicando um (p-valor <0,001).
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Um estudo36, quantitativo, realizado na UTI de um hospital público do sul do
país, objetivando avaliar a qualidade assistencial e segurança do paciente por meio
da ocorrência de eventos adversos e analisar os indicadores de qualidade que se
apresentaram mais incidentes, constatou-se que, das notificações realizadas, 17
(54,8%) foram para perda de cateter enteral/gástrico e, a partir desse ponto, reforçase a importância em atuar frente aos problemas para que proporcionem melhorias
para a prática clínica e que fortaleçam a segurança do paciente em UTI. Pode-se
incluir a adoção de boas práticas, baseadas em evidências científicas e realização
de treinamentos. No presente estudo, a capacitação dos profissionais de
enfermagem por meio da metodologia baseada na simulação realística contribuiu
fortemente para eficácia na redução no indicador de retirada não planejada do CE
de 16,0% para 1,2% (p-valor <0,001), respectivamente.
A simulação tem sido utilizada internacionalmente na área da saúde,
produzindo evidências científicas de sua efetividade no processo de ensino e
aprendizagem. No Brasil, a busca pela excelência e qualidade nos serviços de
saúde, favorece um crescente investimento na construção de Centros de Simulação
Realística nas universidades e instituições de saúde

21

.

A simulação clínica tem seu diferencial, no momento reflexivo que acontece
após a execução da cena, que é chamado de debriefing. Esse espaço de reflexão é
um ponto essencial para integração e confiança, tanto em competências técnicas
quanto interpessoais 21.
Em outro estudo21, realizado pelo serviço de educação permanente de um
hospital infanto-juvenil, no estado do Paraná, com a utilização da simulação
realística para as equipes de profissionais de enfermagem na execução dos
cuidados de enfermagem com nutrição e sondas, foi percebido que, para estes
profissionais, as simulações permitiram a identificação e a reconstrução de
condutas, por meio de um feedback imediato após o término das simulações. As
experiências também possibilitaram a estes profissionais, terem maior segurança e
confiança para a execução da prática real no trabalho cotidiano nos diversos setores
de assistência na instituição. Com a realização do presente estudo, pode-se
evidenciar que o conhecimento teórico “saber”, avaliado por meio de questionário
técnico se distingue claramente do que os participantes de pesquisa sabem “fazer”.
A avaliação dos questionários demonstrou conhecimento prévio teórico com o
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cateter enteral, atingindo 7,11 de média no teste de conhecimento, entretanto a
mensuração dos indicadores de retirada não planejada do CE evidenciou-se na UTI1 um índice de até 14,6% antes da intervenção reduzindo para 1,4% após a
intervenção e, na UTI-2, de 18,2% para 0,9%, respectivamente, atingindo o índice
aceitável neste estudo de até 5% no indicador de retirada não planejada de cateter
enteral nas UTIs, preconizado pelo International Life Sciences Institute (ILSI) Brasil.
Outro estudo37 realizado

com estudantes de enfermagem de uma

universidade norte-americana e publicado no Journal of Nursing Education,
utilizando a simulação no contexto de inserção do cateter nasogástrico, foi avaliado
o “saber” através de questionário de conhecimento específico e o “fazer” por meio da
prática. Após o debriefing, alunos e professores deram respostas positivas em
relação a esta inovação educacional, considerando uma nova maneira de ensinar, Debriefing é o tempo em que se faz a análise e a reflexão sobre o que foi vivido
durante um cenário20 – No presente estudo, a simulação realística permitiu o
processo de ensino e aprendizagem de forma interativa, pois uma das metas da
proposta era desenvolver o passo a passo das técnicas do processo, assim
atrelando o conhecimento teórico à prática das equipes de enfermagem. Foi possível
identificar falhas no conhecimento, dificuldades na execução dos procedimentos,
levantar as necessidades de aprendizagem do momento, capacitar e rever as
técnicas, reconstruindo os saberes por meio dos questionamentos e reflexões que
surgiram durante as simulações, contribuindo para a mudança de comportamento na
prática da assistência prestada, confirmando o que diz a literatura sobre a
capacitação dos profissionais na área hospitalar17.
A simulação realística é considerada a peça-chave da educação permanente
no processo de desenvolvimento organizacional. Com um planejamento bem
elaborado, garante o alcance dos objetivos com eficácia e transforma ações e
atitudes 18,21.
A partir dos resultados desta pesquisa, incorporou-se esta capacitação por
meio da simulação realística no serviço de educação permanente do HTEJZ,
periodicamente, expandindo-se para outros setores da instituição e no processo de
integração de novos funcionários.
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6. CONCLUSÕES
No presente estudo, a intervenção educativa foi efetiva, devido à redução do
indicador de retirada não planejada do CE de 16,0% antes para 1,2% após a
capacitação indicando um (p-valor <0,001).
O conhecimento teórico foi identificado por meio da média de acertos no
questionário aplicado antes da capacitação sendo 7,11.
Para a elaboração e

implementação da capacitação da equipe de

enfermagem buscou-se realizar uma simulação realística para relembrarem boas
práticas referentes aos cuidados com o cateter enteral e compreensão da
importância da manutenção.
Quanto à avaliação do conhecimento teórico adquirido pela equipe após a
capacitação, percebeu-se que houve diferenças significativas, apresentando-se uma
média de 10,87 para estes participantes; as simulações permitiram a identificação e
a reconstrução de condutas. As experiências também possibilitaram a estes
profissionais a oportunidade de auto avaliação, de maneira espontânea, sendo o
meio para discussões sobre problemas da prática e evoluindo, consequentemente,
para uma sensibilização, gerando mudança de comportamento, o que contribuiu
para redução no indicador de retirada não planejada do cateter enteral.
Acredita-se que as estratégias de ensino utilizadas contribuíram na obtenção
dos resultados.
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APÊNDICES

Apêndice A - Termo de consentimento livre e esclarecido - TCLE
Você está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa:
Avaliação da capacitação da equipe de enfermagem para o cuidado com
cateter enteral.
Diante da capacitação decidiu-se estudar a importância desta para
contribuição do desenvolvimento profissional. Tendo como objetivo analisar a
eficácia da capacitação, através dos números de retiradas não planejadas
do cateter enteral. O estudo constará de aplicação do questionário estruturado,
antes e após a capacitação, utilizando a metodologia de simulação realística. Você
não será submetido a nenhum risco e/ou desconforto. Você será esclarecido (a)
sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Será livre para recusar-se a
participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer
momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar
qualquer penalidade ou perda de benefícios. Irei tratar a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo. Os resultados da pesquisa serão enviados para você
e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material que indique a sua
participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será identificado (a)
em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. Os riscos serão mínimos,
mas você poderá sentir-se constrangido o que deverá ser minimizado pelo
procedimento de não identificar suas respostas ao questionário. Sua participação
poderá beneficiar o maior conhecimento sobre o cateter enteral, aprimorando a
qualidade da assistência ao paciente.
Uma cópia deste consentimento informado estará com o pesquisador
responsável e outra será fornecida a você.
Conforme Resolução 466/12, a participação no estudo não acarretará custos
para você e não haverá nenhuma compensação financeira.
Este Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini” / Hospital
Brigadeiro - SPDM - Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, Av.
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Brigadeiro Luiz Antônio, 2651 – Jd. Paulista – São Paulo – SP. Telefone: (11)
3170-6100 Ramal: 6298.

DECLARAÇÃO
DO
PARTICIPANTE
OU
DO
RESPONSÁVEL
PELOPARTICIPANTE:
Eu,
fui informada (o) dos
objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas
dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e
motivar minha decisão se assim o desejar. A pesquisadora Manoela Machado
Gleke certificou-me de que todos os dados desta pesquisa serão
confidenciais. Em caso de dúvidas poderei contata-la no telefone (11)
958100516, São Paulo-SP ou Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de
Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini” / Hospital Brigadeiro – SPDM.

Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste
termo de consentimento livre e esclarecido que foi realizado em duas vias,
uma das quais ficará em minha posse, me foi dada a oportunidade de ler e
esclarecer as minhas dúvidas.

Nome

Assinatura do Participante

Data

Nome

Assinatura do Pesquisador

Data

Nome

Assinatura da Testemunha

Data

OBS: A testemunha só será necessária se o sujeito da pesquisa for analfabeto
ou tiver qualquer dificuldade para assinar. Neste caso a testemunha deverá
assistir à aplicação do TCLE pelo pesquisador.

1ª via participante
2ª via pesquisador
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Apêndice B – Parecer do pesquisador
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APÊNDICE C - CARTA AO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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Apêndice D – Questionário de conhecimento teórico dos cuidados de
enfermagem com o cateter enteral

Assinale a Alternativa correta:
1) Após administrar medicações por via CE devo:
a) Administrar 20 ml de agua filtrada utilizando seringa de 20 ml pressionando o
embolo com precisão a fim de remover possíveis resíduos;
b) Administrar 50 ml de agua filtrada utilizando seringa de 60 ml pressionando o
embolo com precisão a fim de remover possíveis resíduos;
c) Religar imediatamente a dieta.

2) Durante a administração da dieta pelo CE, devemos:
a) Manter o paciente com decúbito menor de 30º e observar sinais de desconforto
abdominal;
b) Manter o paciente em decúbito elevado, acima de 30º, observar sinais de
desconforto abdominal, pausar a dieta e retirar o cateter enteral em caso de êmese;
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c)

Manter o paciente em decúbito elevado, acima de 30º, observar sinais de

desconforto abdominal, pausar a dieta e abrir o cateter em caso de êmese.
3) Durante a aspiração da cânula oro-traqueal (COT), quais os cuidados que
devemos nos atentar referente ao paciente com CE recebendo dieta?
a) Desligar a dieta durante a aspiração e retornar após 30 minutos do procedimento;
b) Desligar a dieta, manter decúbito em 20º e retornar após o término do
procedimento;
c) Manter a infusão da dieta e paciente em decúbito elevado. Atentar-se a sinais
de bronco aspiração durante o procedimento. Pausar a dieta somente S/N.
4)

CE foi aberto durante período de vômitos. Em quanto tempo deve-se
retornar com a dieta?

a) Imediatamente. O paciente não deve permanecer sem aporte calórico;
b) Após 12 horas de jejum absoluto;
c) Após verificar e anotar o resíduo gástrico. Não retornar a dieta em caso de alto
débito e comunicar plantonista.
5) Qual a conduta correta após o término da dieta pelo CE?
a) Realizar flush com água filtrada 20 ml, checar o posicionamento da sonda e
instalar dieta;
b) Instalar nova dieta rapidamente com paciente em decúbito elevado;
c) Realizar flush com água filtrada 50 ml e aguardar 1h para a instalação da nova
dieta.
6)

Na Unidade de Terapia Intensiva, em quanto tempo a dieta no sistema
fechado deve ser trocada?

a) A cada 24hs, independente se o frasco ainda estiver cheio;
b) A cada 72hs para todos os pacientes;
c) Depende do fabricante. O profissional deve olhar a data de validade no rótulo.
7) Para pacientes que apresentam confusão e retiram o CE?
a) Infundir SG5% em acesso venoso periférico e repassar o CE somente S/N;
b) Repassar o CE e manter restrição física do paciente no leito de acordo com
prescrição médica;
c) Não repassar O CE até o paciente retornar a um nível de consciência aceitável.
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8) Em caso de obstrução, como devemos proceder?
a) Repassar o fio guia para desobstruir;
b) b Retirar O CE imediatamente e manter o paciente em jejum;
c) Com uma seringa de 20 ml, administrar água pressionando o êmbolo com
precisão para remover possíveis resíduos de dietas.
9) Na instituição, qual a frequência de troca de equipo de CE?
a) Sempre na instalação da nova dieta;
b) A cada 6 horas;
c) Depende do fabricante do frasco da dieta.
10) Como proceder no caso de diarreia?
a) Suspender a dieta imediatamente;
b) Diminuir a infusão;
c) Comunicar ao plantonista ou nutricionista e aguardar conduta;
11) Quanto a fixação do CE, a troca deve ser realizada:
a) A cada 7 dias;
b) Após o banho;
c) Após o banho e se necessário.

Agradecemos sua participação!
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Apêndice E – Cenário da simulação realística utilizado para a capacitação da
equipe de enfermagem com o cateter enteral

Tema: Cuidados de enfermagem com o cateter enteral.
Ambiente: UTI leito 8
Personagem: Sra. Maria, de 50 anos

Público alvo: Enfermeiros e técnicos de enfermagem
Descrição do Caso: Sra. Maria, de 50 anos, 7 dias de internação na UTI por
rebaixamento de nível de consciência. Estava recebendo nutrição enteral e perdeu o
cateter enteral 3 vezes consecutivas devido à má fixação, obstrução do lúmen e
agitação psicomotora.
Tempo do Cenário: 25 minutos
Tempo do Debriefing: 35 minutos
Objetivos
Primário
Relembrar
boas
manutenção do CE

práticas

Secundário
na Compreender a importância
da manutenção do CE visando
qualidade de assistência ao
paciente

Materiais Necessários
Material
Prescrição
Cateter enteral nº 12
Seringa
Tampa de luer lock
Álcool 70%
Algodão
Gaze não esterilizada
Copo descartável com água
filtrada
Bandeja
Medicamento
a
ser
administrado
Luvas de procedimento
Estetoscópio
Etiqueta para identificação da

Quantidade
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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seringa

Participantes
Número
1
1

Função
Técnico de enfermagem
Enfermeiro
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ANEXOS
Anexo A – Folha de Rosto
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Anexo B – Parecer consubstanciado
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Anexo C – Instrumento para coleta de dados – Indicador de retirada não
planejada do CE.

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

Nº Pacientes com CE
Nº Perdas de CE
Agitação
Obstrução
Má fixação
Descrever o evento, data e
profissional

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Nº Pacientes com CE
Nº Perdas de CE
Agitação
Obstrução
Má fixação
Descrever o evento, data e
profissional

