
Coleta dos Dados para o Cálculo dos Indicadores de Processo dos  
“Bundles” de Prevenção de PAV, IPCSL e ITU-AC 

 

Bundles de Inserção de Cateteres Venosos ou Vesicais 

1. Os itens de compõem os bundles de inserção de cateteres deverão sempre ser 
coletados por observação direta (durante a inserção), utilizando-se o formulário 
específico para aquele tipo de cateter e registrando todos seus elementos. No 
caso de coleta por amostragem, deverá ser feito um rodízio entre os dias da 
semana e turnos de trabalho, lembrando sempre que um mínimo de 20 
observações/mês deverão ser feitas. Os itens conformes serão marcados como 
“1” e os não conformes como “0”. 

Sera considerado checklist aplicado ou itens do bundle de prevencao conformes 

somente quando forem observados no momento da inserção. Não considerar 

como aplicado ou conforme, caso o checklist seja preenchido fora do momento 

da inserção do CVC  

Deve ser considerado como item cumprido (resposta SIM), mesmo se o 

profissional responsável pela inserção do CVC precisou ser lembrado ou orientado 

sobre o item/medida de prevenção do checklist antes de cumpri-lo 

 
Abaixo, a sugestao da ANVISA para um Checklist de insercao de CVC 

 
 

2. Se por qualquer razão algum dos elementos do bundle de inserção não puder ser 
observado no momento que estiver ocorrendo, será colocado um “X” naquele 
item. Novamente, importante enfatizar, que cada elemento do bundle deverá ter 



pelo menos 20 observações/mês. Claro que quando ocorrer itens com “X”, serão 
necessários mais que 20 pacientes/mês para se completar pelo menos 20 dados 
por item do bundle por mês. 
 
 

 

Bundles de Manutenção de Cateteres Venosos ou Vesicais 

 
1. Também nos bundles de manutenção, o ideal é a coleta de dados por observação 

direta e de todos elementos em um mesmo paciente. Entretanto, durante a 
manutenção a observação direta poderá ser mais difícil, especialmente de todos 
os elementos do bundle em um mesmo paciente. Aqui também, os itens 
conformes serão marcados como “1” e os não conformes como “0”. 
 

2. Registre os itens que foram observados diretamente. Complemente com análise 
do prontuário ou qualquer outra forma de registro ou entreviste quem está 
cuidando do paciente. Coloque um “X” nos elementos que não puderam ser 
verificados de nenhum modo. Aqui também, espera-se ao final do mês a coleta de 
pelo menos 20 registros para cada elemento do bundle.  
 

3. Se algum elemento não se aplicar a aquele paciente ou estiver contra-indicado 
(situação pouco frequente), aquele elemento será considerado conforme e 
marcado com o numero 1. 

 
 

Bundle de Prevenção de PAV  

1. Sempre que possível, colete os dados por observação direta, registrando 

todos os elementos do bundle em um mesmo paciente. No caso de coleta por 

amostragem, deverá ser feito um rodízio entre os dias da semana e turnos de 

trabalho, lembrando sempre que um mínimo de 20 observações/mês deverão 

ser feitas.   Os itens conformes serão marcados como “1” e os não conformes 

como “0”.  

 

2. Quando houver dificuldade em se fazer observação direta de todos os 

elementos do bundle em um mesmo paciente, poderá ser utilizado a análise 

da documentação disponível (registro em prontuário ou formulário específico), 

ou entrevista com quem está cuidando do paciente. Espera-se que nestes 



casos, as informações sejam as mais verdadeiras possíveis. Importante 

enfatizar, que um mínimo de 20 observações/mês se aplica a cada um dos 

elementos do bundle.  

 

 

3.  Quando não for possível se fazer o registro de todos os elementos em um 

mesmo paciente (seja por observação direta, documentação ou entrevistas), 

registrar o maior número de itens possíveis naquele paciente, colocando um 

“X” nos itens que não puderam ser observados ou coletados de outra forma. 

Novamente, importante enfatizar, que cada elemento do bundle deverá ter 

pelo menos 20 observações/mês. Claro que nesta última situação, serão 

necessários mais que 20 pacientes/mês para se ter 20 observações por 

elemento do bundle.  

 

4. Se algum elemento do bundle não se aplicar ou estiver contra-indicado para 

um determinado paciente (situação incomum), aquele elemento será 

considerado conforme. 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

Tratativa dos Indicadores de Processo 

 

É importante que se colete os indicadores de processo (adesão aos bundles), pois 

a análise conjunta ou individual de cada um dos elementos dos bundles é uma 

importante ferramenta para nos guiar onde atuar para atingir melhores resultados  

 

É necessário enfatizar que os indicadores de processo deverão ser sempre 

acompanhados em conjunto com os indicadores de resultado. Se ocorrer um 

cumprimento do bundle > = a 95% e não se verificar melhoria do indicador de 

resultado ou ocorrer piora do indicador de resultado, isto  pode significar o não 

cumprimento dos bundles ou falhas na medição dos seus elementos. 

 

  


