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RESUMO
Estudo exploratório descritivo, quantitativo, que objetivou identificar os custos
do curativo convencional e do estéril nos cateteres venosos periféricos (CVP).
A utilização apropriada de um tipo de curativo destina-se a fixar e estabilizar o
CVP, manter o local limpo e seco, além de observar a pele para detecção
precoce de complicações. A amostra foi constituída em 43 CVP inseridos em
30 pacientes; 25 foram fixados com fita adesiva hipoalergênica não estéril,
denominado curativo convencional e 18 com curativo estéril “IV Fix da 3M”. Os
dados foram coletados mediante um formulário e observação sistemática. Os
resultados evidenciaram que os cateteres foram inseridos predominantemente
em antebraços e realizados na maioria por auxiliares de enfermagem. Os 25
CVP fixados com fita adesiva resultaram num custo médio unitário de R$ 0,40
e os 18 com IV Fix, de R$ 0,48. Verifica-se que os CVP cobertos com IV Fix
permaneceram por mais tempo (72 a 120 horas), levaram um menor tempo
para serem fixados e apresentaram menor proporção de eventos adversos.
Destaca-se que no estudo ainda não foram contabilizados os custos indiretos
que possivelmente elevam os valores do curativo convencional. Foi possível
observar que o IV Fix por suas características gerou custo benefícios,
favorecendo a Instituição nos requisitos de tempo de internação e gastos com
antibioticoterapia, como para equipe de enfermagem que irá desenvolver com
maior atenção e tranqüilidade as demais atividades e para o paciente que entre
outros fatores teve menor agressão à pele e risco de infecção.
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