White Paper – Inovação em Acesso Vascular

TECNOLOGIA COM INFRAVERMELHO REVOLUCIONA A VISUALIZAÇÃO DE VASOS
SANGUINEOS EM PROCEDIMENTOS IV – UMA VISÃO HOSPITALAR.
Introdução:
Pacientes que tem um difícil acesso venoso – DAV (em inglês é comumente usada a expressão DVA
para “difficult venous access”) são um desafio para a medicina moderna. DAV é uma condição clinica
que ainda não foi definida devidamente e nenhum sistema de graduação de gravidade foi desenvolvido
para que haja pesquisas comparativas. Calcula-se que de 10 a 20% dos pacientes poderiam ser
caracterizados como DAV. Na maioria das vezes DAV nem ao menos é reconhecido nas fichas médicas
como é feito para alergias ou vias áreas difícil, o que já prepara o atendimento médico otimizado para
este paciente. Ainda assim, quando nos encontramos com um paciente DAV reconhecemos
rapidamente a sua condição e uma difícil luta é travada para se obter o acesso venoso.
Surpreendentemente muito pouco tem sido escrito acerca deste assunto, apesar do fato de médicos
gastarem muito tempo e energia tentando obter um acesso venoso. Não se consegue encontrar
informações confiáveis acerca da extensão do problema. Sabemos que quase 90% dos pacientes
internados exigem cateter periférico intravenoso, e 25% destes pacientes requerem aceso venoso
central.1 Além disso, quase um bilhão de punções venosas são realizadas anualmente para obter
amostras de sangue nos USA². Com a mudança para terapias ambulatoriais, os tratamentos tendem a
serem cada vez mais complexos e muitas vezes pacientes com condições médicas crônicas necessitam
de repetidos acessos venosos para acompanhamento e tratamento durante a vida.
Muitos fatores contribuem para o DAV, como por exemplo, os níveis de hidratação do paciente e de
perfusão que certamente dificultam o acesso vascular. Uma punção venosa traumática ou de longo
prazo podem causar de flebites a tromboses, conduzindo a uma redução ou mesmo ausência de
“visibilidade” do sistema vascular. Se o paciente é obeso, procedimentos normais para acesso vascular
normal serão invalidas o que torna o acesso venoso nestes pacientes extremamente difíceis. Este
paciente muitas vezes tem problemas de saúde recorrentes, trazendo-os novamente ao hospital para
acessos vasculares repetidos. Pacientes pediátricos também são um desafio, com veias pequenas e
dificuldade em cooperar durante o procedimento. E por último a habilidade do profissional médico, o
que certamente afeta as chances de sucesso.
Perspectiva do paciente:
Embora não identificado na ficha médica, uma das primeiras coisas que o paciente pode dizer ao seu
médico é que ele possui um difícil acesso venoso (DAV). Na maioria das vezes os pacientes irão
informar que a punção no braço da esquerda é mais fácil. Ou vão dizer que ‘’ na última vez foram 6
tentativas, até que decidiram finalmente fazer um acesso central (como um PICC, por exemplo)’’. Ser
um paciente DAV significa suportar a dor de múltiplas tentativas de punção até terem sucesso.
Pesquisas de satisfação realizadas em hospitais revelam que múltiplas punções é o maior fator
contribuinte para a insatisfação do paciente. Isto afeta a imagem do hospital.

Perspectiva do profissional médico:
O objetivo de todo médico e enfermeira é oferecer o melhor cuidado possível aos pacientes. Pacientes
DAV dificultam esse objetivo, por atrasar terapias e causar mais sofrimento e dor a um paciente
necessitado. Várias tentativas de punções significam várias “agulhadas”, e com isso o risco de ocorrer
uma lesão é alto, frustrando o profissional. Falha em conseguir o acesso periférico pode resultar na
necessidade de colocar um cateter venoso central (PICC ou CVC). Potenciais complicações de acessos
centrais são pneumotórax, infecções relacionadas a cateter e morte, estão muito bem documentadas
na literatura médica3.
Como já mencionado, a habilidade dos profissionais de saúde é o principal fator na iniciação de uma
terapia intravenosa (IV). Iniciar uma terapia venosa é apenas uma das inúmeras atividades comuns no
dia-a-dia de enfermeiros. A grande maioria dos hospitais não possui uma equipe especializada em
iniciar todos os acessos IV. Isto eleva a taxa de insucesso. Na verdade existe uma escassez na mão de
obra qualificada para realizar esta atividade com êxito absoluto.
Buscando as melhores práticas:
O maior desafio em obter um acesso venoso é ter sucesso na primeira tentativa. Houveram diversos
estudos realizados ao longo dos anos para tentar melhorar a eficiência em obter o acesso venoso. A
maioria destes estudos fornece a média de punções realizadas até se obter o acesso venoso. Em 2005
foi realizado um estudo (nos USA) para entender os déficits no processo de obtenção do acesso
venoso. O número médio de tentativas foi de 2.4 sendo que o número de punções nesse estudo
variou entre 1 a 14 tentativas (nos piores casos)4. Em outro estudo a média de tentativas necessárias
chegou a 2.95. E no Brasil? Não encontramos estudos referentes a tais dados. Em Pacientes pediátricos
os números são ainda piores. Em outro estudo realizado nos EUA em 2005, com pacientes pediátricos,
a média documentada de punções foi de 6.6 O desconforto e sofrimentos destas crianças é o suficiente
para demonstrar a necessidade de desenvolver novas habilidades e métodos mais eficientes para
acesso IV. A redução de tentativas resultaria na redução da dor e em um incrível aumento no nível
de satisfação dos pacientes e familiares.
O Infusion Nurse Society (INS) estabeleceu o padrão para obtenção de acesso venoso, nos Estados
Unidos. O padrão de práticas do INS em 2006 incluiu muitos procedimentos que foram testados e
aprovados em ambiente clínico. A regra standard 42 recomenda até 2 tentativas de punção periférica
por paciente.7 Excedendo este número, o enfermeiro deve parar e chamar um segundo enfermeiro
para a nova tentativa. Sabemos que este conselho não é seguido no Brasil, o que com certeza deriva
em inúmeras tentativas e erros em punções IV, principalmente em pacientes DAV. O fracasso em obter
acesso vascular na primeira tentativa pode resultar em um atraso do tratamento em até 25% dos
pacientes8. Os resultados deste cenário podem levar a mais complicações e ainda mais hospitalização,
com consequente aumento de custos e de insatisfação.
E mais – em abril de 2014 ano o INS passou a recomendar o uso efetivo de sistemas de visualização
de veias na colocação de cateteres periféricos para pacientes DAV. E interessante – toda esta análise
foi suportada por trabalhos técnicos com nosso VeinViewer. Veja:

Note que já no padrão de práticas do INS de 2011, na regra standard 33 é indicado o uso de tecnologias
de visualização para identificação e seleção da veia. De nossa parte incluiríamos “principalmente para
pacientes DAV”.

Embora o conforto e satisfação do paciente sejam os principais componentes de qualquer negócio
bem sucedido de saúde, a gestão eficaz também é de importância vital. Os custos associados a punções
falhas são uma grande preocupação para as instituições de saúde. Atualmente a média de custo para
uma única tentativa de inserção intravenosa periférica é aproximadamente 32 dólares (inclui material
e mão de obra) nos USA9. Se multiplicar este valor pelo número de tentativas falhas em qualquer
ambiente de saúde, os números seriam surpreendentes, mesmo no Brasil, com custos possivelmente
menores. Conforme uma fonte americana, um hospital com 200 leitos tem uma perda anual de receita
por punções intravenosas falhas em torno de 350.000 dólares10.
Soluções:
Dados os problemas enfrentados no acesso intravenoso periférico, uma esperança é que as novas
tecnologias tornem este processo mais qualificado e eficiente. Diversas tecnologias foram
introduzidas, mas, no entanto apenas duas tiveram foco em melhorar severamente a visualização das
veias. Estas são o ultrassom e “o quase” infravermelho (NIR – near-infrared). Os dois tem a
capacidade de visualizar as veias, porém em profundidades e visualização distintas.
O ultrassom teve um grande impacto em promover acesso venoso central, por ser capaz de visualizar
a agulha sendo introduzida em veias de maior calibre, no pescoço ou em outra parte. Infelizmente para
acessos periféricos, a atual tecnologia do ultrassom tem algumas desvantagens. Primeiro, é muito
difícil se visualizar veias mais superficiais devido à “profundidade” habitual dos transdutores. Segundo,
a visualização é bidimensional e demanda bons conhecimentos da tecnologia.
O VeinViewer é uma tecnologia reflexiva com infravermelho, uma recente inovação médica que tem
resolvido problemas associados com o uso de ultrassom para acessos periféricos. O VeinViewer é
produzido por um empresa de biotecnologia de Memphis, chamada Christie Medical. A tecnologia do
VeinViewer foi introduzida em 2006 e tem provado que ajuda na localização de veias, melhorando
assim o acesso vascular em geral. Os maiores hospitais americanos já o utilizam e são incríveis os dados
de satisfação dos pacientes e familiares.

O VeinViewer utiliza luz quase infravermelha (NIR) juntamente com tecnologias avançadas para exibir
uma imagem vascular periférica diretamente na superfície da pele. Esta tecnologia é a primeira a
projetar a veia com a exata localização anatômica (e com tamanho próximo de 97% de acurácia) e dá
ao médico um ‘’ mapa’’ do sistema vascular, tornando o acesso IV mais eficiente.
A imagem projetada é colocada em seu contexto tridimensional, o que torna muito mais fácil em
identificar as características dos vasos, suas bifurcações e válvulas, bem como sua patência.
Não há necessidade de segurar um transdutor, liberando as mãos do profissional para lidar com o
acesso venoso. O resultado disto tudo são inúmeros benefícios para pacientes e profissionais da
saúde.

Benefícios clínicos:
O VeinViewer pode ser utilizado em diversas áreas médicas. O objetivo principal do VeinViewer é
localizar as veias para flebotomia e/ou acesso IV.
Em outro estudo realizado no início de 2005, a eficácia do VeinViewer foi testada em pacientes com
um já conhecido difícil acesso venoso. 30 pacientes entre os escolhidos, anteriormente já haviam sido
rejeitados como doadores de sangue. Por um período de 20 dias, cada paciente realizou uma coleta
de sangue utilizando o VeinViewer como provedor de imagem vascular, com a ordem de localizar a
veia e realizar a coleta com êxito. O VeinViewer obteve 100% de sucesso em sua missão sendo todas
coletas realizadas com sucesso. O mesmo resultado foi obtido com os pacientes anteriormente
rejeitados como doadores. Temos diversos outros trabalhos que comprovam tal aumento de qualidade
no acesso IV. Exemplo:

Conclusão:
Pacientes com difícil acesso venoso impactam significativamente os resultados e custos. A abordagem
atual para acesso venoso periférico é insatisfatório e resulta em muitas tentativas de punção para
obtenção de um acesso IV com sucesso. Fora isto o nível de satisfação do paciente e de seus familiares
é incrivelmente afetado por este fator, prejudicando a imagem geral da instituição. O ROI do
investimento é rápido e impactante, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto de imagem.
O VeinViewer é realmente inovador na sua concepção e se adequa as demandas da medicina
moderna.

Referências
1. Horratas MC, Trupiano J, Hopkins S, et al. Changing concepts in long-term central venous access:
Catheter selection and cost
savings. American Journal of Infection Control 2001; 29:32-40.
2. Grable HO, Gill GW. Phlebotomy puncture juncture: preventing phlebotomy errors - potential for
harming patients. Laboratory
Medicine 2005; 36,7:420-33.
3. Taylor, RW, Palagiri,AV, Central venous catherization, Crit Care Med 2007; 35,1390-96
4. LaRue GD. Efficacy of ultrasonography in peripheral venous cannulation. Journal of Intravenous
Nursing 2000; 23:29-34.
5. Brannam L, Blaivas M, Lyon M, Flake M. Emergency nurses’ utilization of ultrasound guidance for
placement of peripheral
intravenous lines in difficult-access patients. Academic Emergency Medicine 2004;11:1361-3
6. Bair AE, Rose JS, Kuppermann N. Ultrasound-assisted peripheral intravenous access in pediatric
emergency department patients.
Academic Emergency Medicine 2005;12:107-a.
7. Infusion Nursing Standards of Practice, J Infus Nurs 2006, 29; S42-43
8. Barton, J. Improving Patient Outcomes through CQI: Vascular Access Planning. The Clinical Impact
of Cost Reduction. Nurs Care
Quality. December 1998
9. Jamie Bowen Santolucito, RN, CRNI, OCN. A retrospective Evaluation of the Timeliness of
Physician Initiated PICC Referrals.
Oregon Health Sciences University Hospital, JVAD, Fall 2001.
10. Schears, Gregory J MD. Summary of Product Trials for 10,164 Patients: Comparing an Intravenous
Stabilizing Device to Tape.
Journal of Infusion Nursing 2006:29(4)225-31.

Documento editado e, Salvador, 1 de maio de 2014.
Responsablidade – Hemocat Ltda.

