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RESUMO
A hospitalização na infância pode ser um evento impactante no processo de desenvolvimento e crescimento infantil. Nesse sentido, a literatura aponta que o procedimento mais doloroso no período de
hospitalização da criança é o cateterismo venoso periférico que, muitas vezes, torna-se repetitivo devido
à fragilidade capilar, flebites e à agitação da criança. O objetivo deste estudo é despertar uma reflexão na
equipe de enfermagem sobre os cuidados necessários para minimizar o medo, o estresse e a ansiedade
no momento do cateterismo venoso periférico em crianças hospitalizadas. A metodologia abrange uma
revisão de literatura do tipo integrativa, com o uso dos seguintes descritores: “enfermagem, cateterismo venoso periférico e pediatria”. Foram encontrados 27 artigos, e, após a leitura dos resumos, foram
selecionados 9, os quais atendiam aos critérios de inclusão e ao objetivo da pesquisa. Para melhor
compreensão da discussão optou-se pela categorização. Como resultado percebeu-se a preocupação dos
profissionais da saúde com medidas e métodos que evitem alterações emocionais na criança hospitalizada. Mostram também em seus resultados, a resolutividade de medidas que antecedem o cateterismo
venoso periférico como: criar um ambiente calmo e acolhedor, usar brinquedos e estabelecer diálogo
entre a equipe de saúde e o paciente ou familiar. Como considerações finais, identifica-se neste estudo,
o enfermeiro como o profissional com conhecimento técnico científico para nortear a equipe de enfermagem, assim como o seu responsável. Sendo assim, é o profissional indicado para implantar medidas
e intervenções que tornem o cateterismo venoso periférico uma técnica mais segura e humanizada.
Dessa forma, minimiza o medo, o estresse e a ansiedade das crianças hospitalizadas que necessitam do
cateterismo venoso periférico.
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