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RESUMO  

O uso da via endovenosa para a administração de medicamentos é uma rotina nos 
serviços de saúde, esta técnica de realização da punção venosa periférica é parte 
integrante da assistência de enfermagem. Este procedimento é muito utilizado na área 
da saúde, consiste em perfuração de vasos periféricos, com uso apropriado de 
materiais, conforme as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA), que em 2017 passou as principais recomendações para a segurança da 
assistência à saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade nos serviços de saúde, 
dentre estas diretrizes em relação a PVP estão: higienização das mãos, seleção do 
dispositivo e local para inserção, preparo da pele, estabilização e fixação do 
dispositivo na pele, coberturas estéreis, uso de flushing para permeabilidade do 
cateter, monitorização diária do local da inserção e remoção do cateter. Os cuidados 
de enfermagem na utilização desta via é essencial, como todo procedimento invasivo 
tem suas complicações e riscos no Acesso Venoso Periférico (AVP) as flebites são 
uma das complicações mais frequentes nos ambientes de saúde, e outros riscos e 
complicações presentes são os hematomas, extravasamento de medicações. Com 
uma ampliação da assistência de enfermagem outro dispositivo bem utilizado 
atualmente em grandes centros e unidade de terapia intensiva neonatal e o cateter de 
inserção periférica central. Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica, tendo 
como objetivo, uma atualização sobre o acesso venoso periférico, enfermagem e 
complicações do procedimento técnico de acesso venoso periférico pela equipe de 
enfermagem. As buscas foram realizadas na base dos periódicos utilizados junto ao 
portal regional da Biblioteca regional em saúde (BVS), busca inicial pelo descritor 
acesso venoso periférico, no período de 2016 há 2021. Os dados analisados pelo 
método de PRISMA e categorizados junto ao software gratuito de pesquisa qualitativa 
Taguette, nesta revisão sistemática as principais evidencias cientificas para a prática 
da PVP foram categorizadas em uma discussão de literatura.  

Palavras-chaves: Punção venosa periférica. Enfermagem Complicações. Acesso 
venoso periférico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The use of the intravenous route for administering medication is a routine in health 
services, this technique for performing peripheral venipuncture is an integral part of 
nursing care. This procedure is widely used in the health area, it consists of perforating 
peripheral vessels, with appropriate use of materials, according to the 
recommendations of the National Health Surveillance Agency (ANVISA), which in 2017 
passed the main recommendations for the safety of health care , with the objective of 
improving the quality of health services, among these guidelines in relation to PVP are: 
hand hygiene, device selection and insertion site, skin preparation, stabilization and 
fixation of the device to the skin, sterile dressings, use from flushing to catheter 
patency, daily monitoring of the insertion site and removal of the catheter. Nursing care 
in the use of this route is essential, as every invasive procedure has its complications 
and risks in Peripheral Venous Access (PVA) phlebitis is one of the most frequent 
complications in healthcare environments, and other risks and complications present 
are hematomas, extravasation of medications. With an expansion of nursing care, 
another device that is currently well used in large centers and neonatal intensive care 
units is the central peripherally inserted catheter. This work consists of a literature 
review, with the objective of providing an update on peripheral venous access, nursing 
and complications of the technical procedure of peripheral venous access by the 
nursing team. Searches were performed on the basis of journals used at the regional 
portal of the Regional Health Library (BVS), initial search by the descriptor peripheral 
venous access, in the period from 2016 to 2021. Data analyzed using the PRISMA 
method and categorized with the free software From a qualitative research study by 
Taguette, in this systematic review the main scientific evidence for the practice of PVP 
was categorized in a discussion of the literature. 

Keywords: Peripheral venipuncture. Nursing. Complications. Peripheral Venous 
Access.
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                                              INTRODUÇÃO 

A administração de medicamentos é uma tarefa cotidiana na assistência 

de enfermagem sendo rotina para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, a 

realização da Punção Venosa Periférica (AVP) que é a técnica de inserção de 

um cateter ou dispositivo agulhado em um vaso sanguíneo para estabelecer 

acesso a via endovenosa do paciente, exige que o profissional escolha o 

dispositivo e local ideal para realização da punção, além de ter habilidade técnica 

para o manejo dos materiais, prestando uma técnica segura e eficiente 

(OLIVEIRA et al., 2014). 

A administração de medicamentos é um do procedimento comum de 

assistência dentre os vários níveis de atenção à saúde, exigindo conhecimento 

e habilidades na técnica de punção venosa, desde a inserção até o momento de 

remoção deste cateter (OLIVEIRA et al., 2014). Realizada principalmente no 

atendimento hospitalar, onde 81% dos Enfermeiros realizam estas práticas 

chegando à 75% das suas atividades diárias desde a preparação do 

medicamento até a sua efetiva administração endovenosa (OLIVEIRA et al., 

2014). 

Visto que os cateteres venosos são indicados na assistência à saúde 

moderna e são imprescindíveis nas infusões intravenosas medicamentosas, 

hemoterapias e hemodiálise (OLIVEIRA et al., 2014).  

Houve modernização no processo de administração de medicamentos 

endovenosos que contribui para que a equipe de enfermagem desempenhe seu 

trabalho com mais segurança e habilidade. Isso se dá através da variedade de 

dispositivos de segurança agulhados, coberturas para os dispositivos, produtos 

de antissepsia tópica e bombas de infusão para controle de gotejamento de 

soros e medicamentos de micro dosagens (MOREIRA et al., 2017). 

Segundo Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2017) 

recomenda a constate monitorização do local da inserção do cateter utilizado 

para administração de medicamentos, identificado como Acesso Venoso 

Periférico (AVP). No entanto compete ao Enfermeiro observar a presença dos 

sinais dor, edema, rubor ou ainda as infiltrações por extravasamento dos 

medicamentos nos tecidos subcutâneos que causam as flebites, o que é 

frequente aos pacientes nas internações de longa permanência.  
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Nota-se assim a necessidade de realizar uma atualização desta técnica 

com base nas evidências cientificas, para isto esta pesquisa traz como objetivo 

geral: Realizar uma atualização da técnica de punção de acesso venoso 

periférico para a assistência de enfermagem baseada em evidência cientificas.  

Através dos objetivos específicos: a) Identificar as principais 

recomendações para a atualização da técnica de AVP executada por 

Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem; b) Descrever sobre os riscos 

associados a manutenção e manejo de acessos venosos periféricos pelo 

Enfermeiros e c) Discutir as responsabilidades e habilidades técnicas para o 

Enfermeiro na supervisão da assistência de enfermagem relacionado ao acesso 

venoso periférico como também a prática de Acesso Venoso Central de inserção 

periférica realizado por este profissional. 

Esta pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica retrospectiva nas 

publicações de artigos, manuais, dissertações e teses de acesso integral gratuito 

em português realizado na base de consulta pública a Biblioteca Virtual da 

Saúde. Foi estabelecido o período temporal de 2016 a 2021. Esta vem de 

encontro com as necessidades de atualização, ampliando o conhecimento 

técnico, científico e cultural, em benefício do cuidado e da profissão da 

enfermagem (MOTTA, 2019).  

Dentre os descritores de pesquisas definidos são acesso venoso 

periférico, enfermagem e complicações, como critério de inclusão para a revisão 

é restrito ao acesso venoso periférico. Após a seleção das publicações para esta 

revisão pelo método de Prisma, os dados são apresentados em categorias 

relevantes para prática de assistência de enfermagem punção venoso periférica, 

revisados para o procedimento técnico de AVP 8 artigos, recomendações para 

a enfermagem 5 artigos e complicações relacionadas ao AVP 4 artigos. 

Para análise qualitativa os artigos foram inseridos em uma plataforma 

online do software gratuito Taquette® para a leitura integral das 17 publicações 

revisadas e descritas as atualizações para enfermagem em três categoriais 

gerais: acesso venoso periférico, enfermagem e complicações do procedimento 

do AVP. 
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1 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

Dentre as funções da equipe de enfermagem a administração de 

medicamentos, atividade está com necessidade de treinamento contínuo, além 

do conhecimento anatômico, fisiológico, farmacológico e matemático para a 

dosagem dos medicamentos a serem administrados aos pacientes (MOTTA, 

2019). Neste capítulo propõem-se uma discussão quanto a técnica de Punção 

Venoso Periférica (PVP) devido ao fato que engloba tanto a inserção de Acesso 

Venoso Periférico (AVP), quanto Acesso Venoso Central de Inserção Periférica 

conhecido como Peripherally Inserted Central Catheter (PICC) que atualmente 

pode ser realizado pelo enfermeiro habilitado (COFEN, 2017). 

 

1.1 PRINCÍPIOS FISIOLÓGICOS DO SISTEMA CIRCULATÓRIO PARA A 

REALIZAÇÃO DA PVP 
 

Segundo Larosa (2016) o sistema circulatório tem como órgão principal o 

coração que promove a circulação do sangue, através dos vasos sanguíneos as 

artérias, veiais e capilares, possibilitando fluir o oxigênio, nutrientes para células, 

quanto após a filtração do sangue a eliminação dos resíduos metabólicos. 

Podemos diferenciais os dois vasos principais: as artérias e as veiais, que 

anatomicamente as paredes das artérias são mais resistes, já os vasos venosos 

são oito vezes mais elásticos (GUYTON, 2011) possibilitando o retorno venoso, 

a diferença anatômica dos vasos é representada na figura 1. 

Figura 1 – Sistema circulatório diferenciação anatômica dos vasos sanguíneos arterial e venoso 
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Fonte: LAROSA, 2016. 

A circulação sanguínea necessita deste sistema em funcionamento, pois: 

Em todo o sistema venosos sistêmico, o volume em geral varia de 
2.000 a 3.500 mililitros, e é necessária a variação de muitas centenas 
de mililitros para que a pressão venosa se altere por apenas 3 a 5 
mmHg. Isso explica fundamentalmente em grande parte porque se 
pode transfundir até meio litro de sangue, em poucos minutos, para 
pessoa saudável sem que ocorra qualquer grande alteração na função 
circulatória (GUYTON, 2011, p.177). 

A escolha dos vasos sanguíneos venosos para a administração de 

medicamentos endovenosos, está de acordo com os princípios anatômicos e 

fisiológicos, pois de acordo com Raff e Rhershel (2012) o sangue que retorna 

dos órgãos para o coração direito, isto é, átrio direito e ventrículo direito, é 

ejetado para os pulmões, onde ocorrem a hematose, assim como os pulmões, 

os rins auxiliam na renovação da composição do sangue mantendo assim o 

equilíbrio, ou seja, a homeostasia. 

Figura 2 – Sistema circulatório vasos sanguíneos arterial e venoso 

 

Fonte: LAROSA, 2016 (arterial vermelho, venoso azul). 

 

 

 



12 
 

 

1.2 HISTÓRIA DA PUNÇÃO VENOSA 
 

A punção venosa surge após a exploração da circulação sanguínea, 

surgindo várias indicações para a administração de medicamentos pela via 

endovenosa, sendo esta eficiente, tornando a inserção do AVP uma atividade 

complexa no exercício da profissão de enfermagem, requerendo competências 

específicas em todas as etapas do processo (CARAMELO et al., 2019).  

O primeiro procedimento de administração de medicamentos endovenoso 

foi descrito no século XV, quando os materiais eram apenas bexigas e penas, 

mas a possibilidade de novas tecnologias, para os instrumentais e materiais 

passiveis de esterilização, contribuíram fortemente para uma prática mais segura 

(CARAMELO et al., 2019). 

A descoberta da punção venosa vem, em consequência da circulação 

sanguínea, realizada por Sir William Harvey. Acreditavam que dentro das 

artérias continham sangue e em movimentos que o sangue fluía e refluía nos 

movimentos similares aos da respiração humana (CARAMELO et al., 2019). No 

início foi descrito a técnica a partir de então, com: 

Alexander Wood, em 1853, descreveu a técnica de uso da agulha e da 
seringa para administração de medicamentos e soluções por via 
intravenosa, utilizando uma agulha hipodérmica, desenvolvida por 
Francis Rynd no início do século XIX, facilitando, do ponto de vista 
técnico, a realização dessa terapia e proporcionando que, 
aproximadamente em 1870, Pierre Cypren Ore descrevesse o uso de 
infusões intravenosas contínuas e prolongadas de soluções e/ou 
drogas em horas ou dias, introduzindo o conceito de infusão contínua 
(CARAMELO, et al., 2019, p. 92). 

Lister em 1867, (2001 apud PHILLIPS; 2004 apud PEREIRA & CHAUD; 

CARAMELO et al., 2019), percebeu a necessidade e implantou técnicas 

higiênicas, durante atos cirúrgicos, o que viria a reduzir a mortalidade de 

pacientes submetidos a procedimentos invasivos de alto risco. O que observou 

na prática a necessidade da adoção de lavagem das mãos: 

Em 1847, Ignaz Semmelweis observou que, após realizado as 
autopsias os médicos se dirigiam as pacientes obstétricas com as 
mãos altamente contaminadas, após essa percepção foram orientados 
a utilizar solução de cloro, para a limpeza das mãos, antes e após 
avaliar as pacientes, após essa medida a mortalidade diminui em 90% 
na maternidade (2001 apud PHILLIPS; 2004 apud PEREIRA & 
CHAUD; CARAMELO et al., p. 92). 2019), 
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1.3 DISPOSITIVOS PARA A PVP 

1.3.1 Tipos de Dispositivos para PVP 

Define-se por via de administração endovenosa a introdução de um 

determinado medicamento diretamente na veia do paciente por meio de uma 

punção (MOTTA, 2019).  Tem por indicação esta via de administração mediante 

a necessidade de uma ação rápida e imediata do medicamento, em casos de 

medicamentos altamente irritantes e dolorosos (MOTTA, 2019). Na figura 3, os 

tipos de dispositivos utilizados para a realização do AVP, a seguir na figura 4 o 

dispositivo para PICC. 

O dispositivo BD Asepto™ conhecido com escalpe, é indicado para 

infusão intravenosa de curta duração de até 24h ou coleta de sangue, constituído 

por agulha siliconada com bisel (BD, 2021), conforme figura 3a. E o  Angiocath™ 

é um cateter intravenoso periférico para infusões de curto prazo, possibilitando 

a administração de medicamentos, soros, sangue, nutrição parenteral e via de 

acesso de medicamentos durante a internação hospitalar, realizando a troca do 

dispositivo a cada 72 a 96 horas em adultos (BD, 2021). Encontra-se o modelo 

deste material na figura 3b. 

O cateter central de inserção periférica em poliuretano (PICC) é o 

dispositivo invasivo de longa permanência, indicado para os pacientes, 

independente de idade, que apresentam dificuldade de APV, o uso visa visando 

múltiplas punções venosas durante o tratamento, é uma tecnologia que permite 

a infusão de diversos medicamentos, coleta de sangue e verificação da Pressão 

Venosa Central (PVC) (BIOCOMPAN, 2021), conforme figura 4. 

 

Figura 3 – Dispositivos para AVP  

a          b  

 

Fonte: BD, 2021.  
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Figura 4 – Dispositivo para PICC 

  

Fonte: BIOCOMPAN, 2021.  

A escolha de um material adequado para a realização da AVP ou PICC é 

de responsabilidade do enfermeiro, assim como a sua avaliação de acordo com 

as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e s 

indicação de substituição da via de acesso (COFEN, 2017).  

A administração de medicamentos é inerente à assistência de 

enfermagem, no entanto para sua execução, exige-se competência, 

conhecimentos, habilidades, e a dupla conferência para a segurança na 

administração de medicamento, conferindo a medicação, via, dose, hora, 

registro, conhecer a ação, apresentação farmacêutica o efeito do fármaco 

(PINHEIRO et al., 2016). 

1.3.2 Recomendações para PVP com Cateter Intravenoso Periférico  

A inserção para este dispositivo será na região dorsal e ventral dos 

braços, como também veias do metacarpo, cefálica, basílica e antecubital 

(NETTINA, 2016). Indicado para a terapia endovenosa de período inferior a 6 

dias, sempre optando pelo menor calibre, no entanto deve-se evitar para 

administração de medicamentos como soluções vesicantes, nutrição parenteral, 

soluções de pH ácido ou alcalino (NETTINA, 2016).  

1.3.3 Recomendações para PVP com PICC  

 Este cateter é de inserção periférica, porém é central conhecido com 

PICC, deverá ser inserido nas veiais basílicas, cubital mediana, braquial ou 

cefálica em adultos, seu uso é amplo para crianças e recém-nascidos (NETTINA, 
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2016). O enfermeiro habilitado poderá realizar o procedimento da PICC, 

recomenda-se a utilização da veia cubital mediana que irá migrar até a cefálica, 

sendo a posição central deste cateter (NETTINA, 2016).  

As recomendações para a utilização deste dispositivo são confirmação da 

posição por Raio-X, uso do ultrassom durante a inserção do cateter, fixação das 

conexões no braço do paciente, curativo transparente para inspeção do local, 

manutenção de soro fisiológico evitando obstrução ou coágulos, e 

contraindicação administração de nutrição parenteral (NETTINA, 2016). 

A inserção do cateter de PICC, torna-se mais confortável ao paciente, 

abaixo a figura 5 demostra a técnica do dispositivo. 

 

Figura 5 – Dispositivo da PICC 

 

Fonte: NETTINA, 2016. 

1.3.4 Tipos de Administração de Medicamentos Por Via Endovenosa  

A via endovenosa é uma das principais utilizadas no ambiente hospitalar, 

dentre as prescrições destes medicamentos podemos contextualizar o manejo 

destes medicamentos, de acordo com a sua forma de administração, ou seja, 

bolus ou push, infusão intermitente ou contínua (NETTINA, 2016). No quadro 

abaixo estão classificadas a formas de administração e suas definições: 
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Quadro 1 – Tipos de administração dos medicamentos por via endovenosa 

Forma de administração Definição 

Bolus ou push Administração por via endovenosa direta na 
veia ou por dispositivo venoso. 

Infusão intermitente Administração por via endovenosa com ajuste 
de gotejamento de acordo com o período 
prescrito para a infusão. 

Infusão continua  Administração por via endovenosa contínua 
de um medicamento, solução por longos 
períodos, recomenda-se o uso de bombas 
infusão para controle de volumes de infusão.  

Fonte: adaptado pelo autor, NETTINA, 2016.  

1.4 RECOMENDAÇÕES DA ATUAIS DA ANVISA   

 Em 2017, a ANVISA promover as recomendações para a segurança da 

assistência à saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade nos serviços de 

saúde, dentre estas diretrizes em relação a PVP estão: higienização das mãos, 

seleção do dispositivo e local para inserção, preparo da pele, estabilização e 

fixação do dispositivo na pele, coberturas estéreis, uso de flushing para 

permeabilidade do cateter, monitorização diária do local da inserção e remoção 

do cateter (SOARES, 2019). 

Para a qualidade da técnica de enfermagem para realização da PVP, em 

relação a higienização em período pré e pós procedimento, recomenda-se 

lavagem das mãos com água e sabão (ANVISA, 2017). 

Os enfermeiros e técnicos de enfermagem devem avaliar o local de 

inserção do dispositivo, verificando a rede venosa de acordo com o calibre do 

material, quando menor o calibre do dispositivo é uma ação de prevenção da 

flebite (ANVISA, 2017). Estes dispositivos têm limitação quando as soluções por 

eles administrados, sendo contraindicados a administração por infusão continua 

por exemplo de nutrição parenteral (ANVISA, 2017).   

Quando ao local de inserção é aconselhável em adultos os membros 

superiores, já em crianças pela escassez de rede venosa até a idade de três 

anos veias na cabeça podem ser puncionados (ANVISA, 2017). A cada nova 

tentativa de acesso periférico, o dispositivo deverá ser trocado, isto é novo 

material (ANVISA, 2017). 
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A limpeza do local de inserção do cateter, quando presente muita sujidade 

a lavagem com água e sabão anterior ao uso do antisséptico, o uso de álcool é 

em forma de esfregaço, para PICC clorexidina em sentido horário, durante o 

período de secagem do local, o toque apenas com luvas estéreis (ANVISA, 

2017). 

Para a estabilização do dispositivo o curativo deverá ser leve, sem que 

obstrua o dispositivo, em caso da PICC sutura e periféricos curativo estéril 

transparente possibilitando a inspeção do local (ANVISA, 2017).  

No entanto a cobertura com gaze e fita pode ser utilizada, apenas em PVP 

de duração em até 48h, a troca do curativo de forma asséptica, sendo revestido 

com cobertura plástica em caso de banho do paciente (ANVISA, 2017).  

E por fim a remoção do dispositivo será em caso de observação de sinais 

flogísticos, algia, sem uso para administração de medicamentos à mais de 24h, 

inserção devido a emergência sem uso de técnica asséptica, obstrução, 

contaminação, coágulos (ANVISA, 2017). Em condições favoráveis os acessos 

periféricos, exceto a PICC, mantendo a permeabilidade, sem sinais acima 

citados, a permanência recomendada é 96h em adultos, em crianças reavaliar 

(ANVISA, 2017). 

1.5 O PROCEDIMENTO DO PVP 

A técnica para a inserção de um acesso periférico, consiste no 

procedimento de rompimento do vaso periférico com dispositivo agulhado, a fim 

de administrar as soluções, terapia de hemoderivados, e/ou medicações. 

Conforme o Nursing Interventions Classification NIC (2010) recomenda evitar a 

inserção em membro com sinais flogísticos, administração de hemoderivados o 

calibre deverá ser o maior, avaliar a prescrição dos medicamentos e administrar 

de forma segura identificando a solução e o paciente, em crianças utilizar tala 

como forma de estabilização do PVP e troca de equipos para soluções 

intermitentes e antibióticos a cada 24h os demais a cada 96h (NIC, 2010). 

Para a realização da técnica do AVP, isto é o uso dos cateteres curtos a 

recomendação atual em dar preferência aos vasos dos membros superiores, na 

parte ventral ou dorsal do braço (NETTINA, 2016).  

A escolha em relação ao calibre do dispositivo, deverá ser adequado à 

dois fatores: rede venosa do paciente e característica do medicamento, solução 
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ou hemoderivado a ser administrado pela via endovenosa (NETTINA, 2016). A 

comunicação entre o profissional e o paciente é fundamental para a realização 

desta técnica, sempre que possível, escolha uma mão não dominante 

(NETTINA, 2016). 

O profissional de enfermagem em período anterior a realização da 

punção, deverá conferir a prescrição seja esta médica em relação ao 

medicamento ou a inserção de acesso venoso à critério do enfermeiro. A escolha 

dos materiais: luva de procedimento, antisséptico, material para torniquete 

descartável, compressa gaze, dispositivo de calibre adequado, extensores de 

infusão, e curativo para fixação do AVP segundo após a organização com a 

lavagem das mãos, procedem a avaliação de uma veia adequada para a punção 

venosa, preferencialmente dorsal ou metacarpos da mão (NETTINA, 2016).  

O torniquete deve ser realizado entre 5 a 15 cm acima da escolha da 

punção, sempre permitindo o fluxo arterial, orientar o paciente para abrir e fechar 

a mão, e se necessário em vasos de difícil visualização e palpação bolsas de 

água quente podem promover a vasodilatação (NETTINA, 2016). 

Existem algumas implicações para a realização da técnica de PVP, 

principalmente quando o fator é a idade do paciente, idosos por exemplo é 

imprescindível realizar o cuidado ao escolher levando em consideração que a 

pele é fina, o tecido é mais frouxo com maior risco para hematomas subcutâneos 

(NETTINA, 2016). 

Para dar sequência ao procedimento de PVP, também é necessário a 

limpeza do local da penetração no vaso, com álcool 70% ou clorexidina, se 

necessário a primeira limpeza deverá ser com água e sabão (NETTINA, 2016). 

As coberturas recomendas são as estéreis, como filme transparente e 

também fitas porosas de acordo com o protocolo da unidade (NETTINA, 2016). 

De acordo com a ANVISA (2017) poderá ser de gaze e fita em AVP de duração 

até 48h.  

Para prevenir eventos adversos do tratamento endovenoso, antes de 

iniciar o tratamento EV, considere as indicações para o tratamento, incluindo 

duração do tratamento, tipo de infusão, condição da rede venosa e condição 

física do paciente para ajudar na escolha do local e tipo de cateter, monitorar o 

paciente frequentemente para sinais flogistícos, satisfação do paciente com a 

implementação do tratamento (NETTINA, 2016). 
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1.5.1 Procedimento Para Inserção da PICC 

O dispositivo é inserido através das veias periféricas das extremidades 

superiores e inferiores, atingindo a veia jugular que pelo fluxo sanguíneo, 

chegará à veia cava superior ou veia cava inferior, obtendo desta forma o acesso 

venoso central (2013 VIZCAYCHIPI apud SOUZA, 2016). O paciente deve estar 

em uma posição confortável, em decúbito dorsal a cabeça lateralizada (SOUZA, 

2016). 

Por trata-se de um procedimento estéril, a utilização dos equipamentos de 

segurança individual é essencial, quanto a manutenção da esterilidade de 

materiais e instrumentos, precedido da higiene das mãos em técnica cirúrgica 

(SOUZA, 2016). A higienização das mãos tem que ampla, o uso de luvas estéreis 

e avental cirúrgico, antissepsia com clorexidina, campos estéreis (SOUZA, 

2016).  

O enfermeiro de avaliar as condições da pele e dos vasos venosos, 

podendo sempre dar preferência às veias do membro superior, como primeira 

opção as veias basílicas e cefálicas, por serem mais retas, de menor número de 

válvulas, vasos palpáveis facilitando a inserção (SOUZA, 2016). 

Com o lúmem preenchido com a solução salina no seu interior para que 

esteja lubrificado, o membro deve ser garroteado, para realizar a escolha do 

vaso, introduzir por completo o cateter, com ajuda da pinça até medida desejada, 

após testar o cateter com SF 0,9%, manter o cateter irrigado com SF 0,9% 

(SOUZA, 2016). 

Por fim, retirar os campos, realizar limpeza no local e curativo, a 

solicitação do raio-X para confirmar a localização do cateter (SOUZA, 2016). 

Ao término do procedimento o profissional deve realizar todos as 

anotações necessárias e contatar familiares, em caso de situações de 

intercorrências como resistência para o cateter progredir não forçar, de forma a 

administrar lentamente SF 0,9%, para abrir as válvulas do venosas (SOUZA, 

2016). Estar atento as intercorrências, como arritmias durante o ato, 

aconselhassem manutenção da monitorização do paciente (SOUZA, 2016). 

1.6 O PAPEL DO ENFERMEIRO ATRIBUINDO NOVAS TÉCNICAS 
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Visto que a resolução COFEN número 258 de 2001 respalda a Inserção 

de Cateter Periférico Central pelos Enfermeiros, esclarece que é lícito ao 

Enfermeiro a inserção de PICC, no entanto para realizar o procedimento, deve 

se atualizar com curso para capacitação profissional (CORENSC, 2015). 

PICC é um cateter longo inserido em uma veia superficial ou mais 

profunda, que deve inserida até o terço distal da veia cava inferior (OLIVEIRA et 

al., 2017). Seu material é composto por poliuretano, silicone ou polietileno, sendo 

ajustável, tem um, dois e três lumens, na porção distal do cateter é aberta ou 

valvulada, e possui caraterísticas obrigatórias (COSTA et al., 2017).  

As indicações para uso da PICC, são voltadas para situações, em que o 

tratamento vai ser um tempo mais longo até meses, para administração de 

medicações mais nocivas ao vaso sanguíneo, sendo antibióticos, 

antineoplásicos, drogas irritantes ou vesicantes, infusões com pH elevado, e 

para hemoterapias (COSTA et al., 2017). 

Uma avaliação muito importante a considerar, evitar várias punções e 

para que os vasos não fiquem totalmente comprometidos, e depois indicar a 

PICC, sempre avaliar antes para não prejudicar o doente (COSTA et al., 2017). 

As principais vantagens dos PICCs são: o benefício de inserção do 
cateter sob anestesia local, associada ou não à sedação, redução do 
desconforto do paciente, evitando múltiplas punções venosas; 
possibilidade de ser inserido à beira do leito; obter via segura para 
administração de antibióticos; nutrição parenteral prolongada (NPT); 
excelente via para quimioterápicos; maior tempo de permanência e 
menor risco de contaminação em relação a outros dispositivos; 
preservação do sistema venoso periférico; e possível indicação de 
terapia domiciliar (OLIVEIRA  et al., 2017 p. 105).  

Em outra técnica para punção venosa, que engloba uma rede venosa de 

difícil acesso, tendo a possibilidade de punção venosa em jugular externa, 

seguindo os princípios pelo COREN conforme citado abaixo: 

No art. 11 Da lei do exercício profissional, consta a legalidade do 

enfermeiro prestar cuidado de maior complexidade, conforme em I e em 

sua alínea: Neste sentido o enfermeiro/a tem a competência de técnico 

científico/legal, para realizar punção venosa de jugular externa desde 

que, respeitando o código de ética profissional (COREN, 2010). 

Pacientes que apresenta vasos menos calibroso e de difícil acesso, estão 

propensos a sentir dor, alterações na rede venosa e sujeitos a várias tentativas 

de punção, gerando um desafio para os profissionais da saúde (OLIVEIRA, 

2016). Devido a este fato Oliveira (2016), aborda o uso da ultrassonografia 
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contribui positivamente para a enfermagem, a utilização do ultrassom para 

visualização de vasos é simples, demonstrando mais segurança para o paciente 

e assim diminuído o número de punção sem sucesso (OLIVEIRA, 2016). 

A ultrassonografia é sugerida como uma boa opção os estudos apontam, 

maiores benefícios para as tentativas de punções, diminuindo os riscos 

(OLIVEIRA, 2016). 

Verifica-se, portanto, que para o uso da ultrassonografia na punção 
venosa periférica, a habilidade do profissional que manuseia o 
equipamento de ultrassom é essencial para que se alcance um 
resultado satisfatório, visto que a habilidade profissional é tida como 
um fator de vulnerabilidade para o trauma vascular. No mais, 
capacitação e experiência clínica mostram-se diferenciais no 
desenvolvimento da competência para sua implementação de modo 
seguro e efetivo (OLIVEIRA, 2016, p. 1053). 

A importância de se adquirir conhecimento e capacitar se, resulta em 

condições favoráveis ao cliente, quanto a segurança para desempenhar a 

execução do procedimento (OLIVEIRA, 2016), essencial a assistência de 

enfermagem. 

O enfermeiro poderá utilizar também dos diagnósticos de enfermagem 

para avaliação, monitorização e recomendação de troca do PVP, o que deve ser 

implementando nos serviços de saúde, utilizando da taxonomia da North 

American Nursing Diagnosis Association, NANDA-I (2018-2021), porém não 

muito conhecida, se espalha pelos países, trazendo uma forma de organizar, 

planejar, ver e rever resultados, medidas de mudança e uma avaliação 

sistemática (HERDMAN, 2020). 

Diante de um paciente que possui um PVP, podemos destacar alguns 

diagnósticos de enfermagem risco infecção relacionada, lesões no tecido 

cutâneo e a procedimento invasivo; risco para trauma vascular relacionada, local 

de procedimento contaminados, longo período em uso de cateteres; e dor aguda, 

alteração de face, queixas para execuções diárias, mudança de comportam, 

relacionado ao agente físico lesivo (HERDMAN, 2020). 

1.7 COMPLICAÇÕES NA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA 

As atividades que são realizadas nas unidades hospitalares, sendo 

cuidados para saúde, apresentam risco para infecções, que aumentam a 

permanência nestas unidades (LANZA et al., 2019). Anualmente, milhões de 
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PVP são realizadas pela enfermagem, podendo originar alterações fisiológicas, 

multifatoriais são os riscos. Deste modo, destacam-se as falhas relacionadas à 

manutenção de cateteres que podem chegar a 69,0% dos casos, necessitando 

uma atualização quanto a inserção de PVP sem riscos ao paciente (LANZA et 

al., 2019).  

 Dentre as complicações que podem estar relacionadas ao uso de PVP, 

estão os fármacos, tempo da terapia, habilidade profissional, antissepsia do 

local, dispositivo escolhido, manipulação e cobertura do dispositivo (LANZA et 

al., 2019). Quando outros sinais de ineficiência do PVP, flebite, trombose, 

hematoma, extravasamentos e risco de infecções. 

1.7.1 Flebite 

A flebite podendo ser mecânica, química e bacteriana, considerada uma 

complicação local, situada no local do AVP, existindo muitos fatores para essa 

afecção do vaso e tecido cutâneo (MILUTINOVIC, 2015). 

 Os fatores de risco ao doente podem estar relacionados com a idade, 

sexo e as patologias.  A flebite aumenta as chances com a idade, em 50% dos 

casos e nos pacientes idosos de 60 anos e mulheres sem causa definida 

(MILUTINOVIC, 2015). 

O cateter de menor calibre, sendo o desejável para o vaso, para terapia, 

apresenta menos riscos para flebite, sendo que a cobertura e fixação do local 

são primordiais, para reduzir as chances de remoção deste cateter e reduzindo 

os riscos para flebite (MILUTINOVIC, 2015). 

Existe risco significativo de desenvolvimento de flebite química caso o 
pH e osmolaridade dos medicamentos e soluções sejam diferentes em 
relação aos seus valores no sangue. Soluções hipertónicas com uma 
osmolaridade maior que 450mOsm/L e aquelas com pH inferior a 5,0 
estão associadas à ocorrência frequente de flebite. A utilização de 
medicamentos antibacterianos, principalmente do grupo beta-
lactamase, pode também aumentar o risco de flebite química. Um dos 
principais riscos para a incidência de flebite está relacionado à 
instalação e manutenção de um AVP por equipe e pessoal 
insuficientemente treinado e com menos experiência profissional 
(MILUTINOVIC, 2015 p. 678). 

Quando os enfermeiros dispõem de conhecimento para a as 

complicações multifatoriais e sinais flogistícos dor, rubor, edema, hiperemia e 

infiltração no local do PVP, as complicações reduzem, melhorando a qualidade 
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do serviço prestado, diminuído a permanência da internação e custos 

hospitalares (MILUTINOVIC, 2015). 

1.7.2 Trombose 

O trombo é causado devido as fibrinas ou plaquetas se fixam nas paredes 

do cateter, obstruindo o cateter, sendo alguns fatores para esta intercorrência 

deste coágulo, podem ser causados por traumas nas células endoteliais, tempo 

prolongado sem uso do cateter, obstrução pelo retono venoso sangue no cateter 

ou infusão de lenta (DANSK et al., 2016). 

A lavagem diária do cateter com soro fisiológico 0.9% e solução 

anticoagulante em forma de flushing/bolus é bem indicada, prevenindo as 

obstruções (JESUS; SECOLI; 2007). 

Na presença de coágulos deve-se ter o cuidado de não introduzir na 

corrente sanguínea com a pressão da seringa (JESUS; SECOLI; 2007), 

recomenda-se a troca do dispositivo (ANVISA, 2017). E quando a remoção dos 

cateteres na grande maioria, são por complicações, término do tratamento ou 

sem uso imediato (DANSK et al., 2016). 

1.7.3 Hematomas 

Devido a punção venosa poderá ocorrer o extravasamento de sangue no 

local, durante ou após a colocação do cateter, devido à perfuração da veia 

(PARDO et al., 2004). Outras complicações podem ser citadas: 

Uma outra complicação que pode ocorrer, advinda da cateterização 
venosa periférica, é o hematoma, que corresponde à infiltração de 
sangue no tecido subcutâneo, sendo 37 que está acumulação causa 
sensibilidade no local da punção, uma área de contusão ao redor do 
local de punção e a impossibilidade de infusão. Perante está 
ocorrência, o enfermeiro deve remover o CVP, realizar pressão no local 
e aplicar compressas quentes na região, de forma a favorecer a 
reabsorção (MIRANDA et al., 2012 apud SANTOS; DANIELA, 2014, 
p.36). 

Na oclusão, ocorre um bloqueio da cânula do dispositivo por trombos ou 

coágulos, o enfermeiro diante desta situação deve proceder à irrigação do 

acesso sem aplicar pressão, se apresentar resistência é indicado remover o 

dispositivo e realizar uma PVP (MIRANDA et al. 2012 apud SANTOS; DANIELA, 

2014). 
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1.7.4 Extravasamento de Medicamentos 

O extravasamento de medicações, para fora do vaso e considerado como 

uma infiltração ao redor do tecido, ocasionando dor local, rubor ou descoloração 

da pele, edema, ausência do retorno venoso, diminuição da mobilidade do 

membro e vazamento no local da inserção (MODES et al., 2011). 

Má perfusão periférica, observação sem atenção do local do AVP, 

cobertura e fixação incorreta, soroterapia com dificuldade para infundir, os sinais 

de irritação pela demora em para a medicação infundida (MODES et al., 2011). 

Averiguar se o cateter está pérvio, com solução salina antes da 

administração de fármacos e soluções, estabilizar o cateter de forma que a 

região próxima a inserção fique visível e o cateter permaneça estável (MODES 

et al., 2011). 

Alguns cuidados de enfermagem são indicados para o tratamento de 

extravasamento após sacar o AVP por infiltração, promover a vasodilatação 

através de compressas quentes, para aumentar a distribuição do medicamento 

extravasado, avaliar a substância medicamentosa que extravasou, para indicar 

a necessidade de compressa fria ou quente, elevar o membro por um período de 

24 a 48 horas, melhorando o edema e o retorno venoso, evitar punções no local 

(MODES et al., 2011). 

1.7.5 Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada a PVP 

A corrente sanguínea é afetada por microrganismos, ocasionando a 

infecção, que é colonizada através do dispositivo venoso (BOVENTO, 2007). A 

colonização agentes patógenos, que se encontram no dispositivo, podem se 

apresentar de duas formas, na superfície externa ou através da microbiota da 

pele, ou ainda pelas mãos dos profissionais contaminadas (MESIANO, 2007). 

A parte interna do cateter é contaminada por normalmente por duas 

situações, dispositivo foi manipulado de forma incorreta durante a inserção ou 

contaminações das soluções para infusão (MESIANO, 2007).  

O risco de infecção está condicionado a um conjunto fatores como: 

localização, solução a ser infundida, experiência da profissional, permanência, 

forma de manipulação, a partir destas alterações, pode se reprogramar todos os 

cuidados para prevenção de infecções (MESIANO, 2007). 
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Ainda a Anvisa (2017) orienta remover o cateter periférico, apresentando 

sinais flogistícos, complicações, sujidade na cobertura e deve ser troca na 

técnica asséptica o mais rápido possível, na suspeita de contaminação.  

Acredita-se que as orientações para as equipes de enfermagem, em 

relação, vistoria rotineira diária da inserção, curativos, abordar o paciente sobre 

os sinais flogistícos (MESIANO, 2007), promoverá qualidade de assistência 

durante o manejo do acesso periférico pela enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

DELIMITAÇÃO METODOLÓGICA 
 

Uma pesquisa de revisão bibliográfica sistemática trata-se de uma 

análise, contextualização das produções cientificas (OLIVEIRA et al., 2016). A 

qual pode ser realizada mediante a uma questão de pesquisa, a qual utiliza um 

método sistemático para identificação, seleção e avaliação das publicações 

atuais, por fim coleta os dados qualitativos e analisa os estudos pertinentes a 

revisão, utilizando-se do método de Principais Itens para Relatar Revisões 

Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA) (MOHER; LIBERATI; ALTMAN, 2015). 

A base de dados utilizada para a identificação das publicações pertinentes 

a temática estuda foi a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), para a seleção das 

produções cientificas foram estabelecidos os critérios de inclusão: ano de 

publicação de 2016 a 2021, acesso gratuito e integral ao texto e idioma em 

português, seguindo pelos descritores de pesquisa acesso venoso periférico 

AND ( fulltext:("1" OR "1" OR "1" OR "1" OR "1" OR "1") AND la:("pt" OR "es")) 

AND (year_cluster:[2016 TO 2021]).com os filtros: tw:((tw:(acesso venoso 

periferico)) AND (tw:(enfermagem)) apresentados conforme o quadro a seguir. 

Os resultados obtidos incialmente para o descritor principal acesso 

venoso periférico foi o número de 262 publicações dentre artigos, dissertações 

e teses, dentre os critérios de inclusão temporal o número tornou-se em 27 
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publicações, com exclusão final devido ao idioma e falta de acesso integral 

resultou na amostra desta revisão sistemática apenas 17 publicações 

analisadas, com dados avaliados e apresentados nas categoriais de relevância 

para assistência de enfermagem baseada em evidência cientifica para os 

cuidados com acesso venoso periférico. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este estudo de trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática, com 

análise metodológica de PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses), no qual o objetivo é auxiliar os autores, na 

melhoria das revisões sistemáticas e meta-análise, sendo de grande 

importância, para uma avaliação mais concisa das revisões sistemáticas 

publicadas (LIBERATI et al. 2009, apud LOSEKAN, 2021). 

A realização da busca de artigos na BVS nos descritores de pesquisa 

acesso venoso periférico e enfermagem, dentre as publicações de acesso 

integral, em português no período de 2016 até 2021, resultou em uma amostra 

de 20 em pré-selecionados, após a leitura do integral, dos quais relaciona-se 

com a temática estuda, por fim uma amostra de 17 publicações revisadas, 

descritas no quadro 1, conforme cada etapas do PRISMA. 

Quadro 2 – Fluxo de etapas do Método de PRISMA para revisão sistemática para Assistência 

de Enfermagem em Acesso Venoso Periférico 

Fluxo de pesquisa de revisão sistemática por 
PRISMA 

Número de publicações 

Inclusão – descritor principal: acesso venoso 
periférico e enfermagem 

262 publicações na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) 

Seleção – relacionado a temática de 
pesquisa: procedimento, enfermagem e 
complicações Inclusão – descritor principal: 
acesso venoso periférico 

20 publicações na Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) 

Elegibilidade e Inclusão - critérios de 
inclusão: ano de publicação 2016 a 2021, 
acesso integral e gratuito e idioma em 
português   

17 publicações  

Categorização - relacionada a assistência de 
enfermagem em acesso venoso periférico 

8 publicações relacionada ao procedimento 

5 publicações relacionada as recomendações 
a equipe de enfermagem 

4 publicações relacionada as complicações 
do acesso venoso periférico 

Fonte: o autor, 2021. 

Após a etapa de elegibilidade e inclusão as publicações dentre os critérios 

de pesquisa foram elencadas, para a leitura integral, as obras revisadas contam 
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na tabela 1 a seguir, encontram-se descritas quanto ao título, local de publicação 

e ano e característica do estudo, disponíveis na BVS.  

Tabela 1 – Publicações pertencentes a revisão sistemática elegíveis de acordo com os critérios 

de inclusão disponíveis na BVS para discussão de recomendações de assistência de 

enfermagem em acesso venoso periférico nos anos de 2016 a 2021 

 

Títulos da publicação Local e ano de publicação 
do estudo 

Delimitação do estudo 

1. Avanços na assistência ao 
parto no Brasil: resultados 
preliminares de dois estudos 
avaliativos. 

LEAL, Maria do Carmo et 
al. Cad. Saúde Pública, 
2019. 

 Estudo        qualitativo e 
avaliativo. 

 

2. Medidas preventivas de 
infecção relacionada ao cateter 
venoso periférico: adesão em 
terapia intensiva.  

LANZA, Vinícius Encenha 
et al. Revista RENE, São 
Paulo, 2019. 

Estudo transversal. 

3. Parada cardiorrespiratória pré-
hospitalar: avaliação dos 
atendimentos segundo o utstein 
style. 

 

ZANDOMENIGHI, Robson 
Cristiano; MARTINS Eleine 
Aparecida Penha Martins. 

Revista enfermagem 
UFPE, Londrina PR, 2019. 

Estudo quantitativo, 
documental e transversal. 

4. Adesão da enfermagem ao 
protocolo de infecção de corrente 
sanguínea.  

 

CRIVELARO, Natiele 
Crivelaro et al. Revista 
enfermagem UFPE, Recife, 
2018. 

 

Estudo quantitativo, de 
campo, transversal, 
observacional e descritivo. 

5. Tamponamento cardíaco por 
cateter central de inserção 
periférica em prematuros: papel 
da ultrassonografia à beira do 
leito e abordagem terapêutica. 

 

BARREIROS, Livia Lopes 
et al. Revista do Colégio 
Brasileiro de Cirurgiões, 
Rio de Janeiro, 2018. 

Análise retrospectiva.  

6. Subconjunto terminológico 
CIPE® para pacientes com 
tromboembolismo venoso 
associado a câncer.  

 

VIDIGAL, Paula Dias et al. 
Acta Paulista de 
Enfermagem, Rio de 
Janeiro, 2018. 

 

Estudo metodológico. 

7. Cuidados e limitações no 
manejo do cateter central de 
inserção periférica em 
neonatologia.  

LUI, Andressa Marcelly 
Lourenço et al. Revista de 
Enfermagem do Centro-
Oeste Mineiro, 2018. 

Revisão integrativa da 
literatura. 
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8. A equipe de enfermagem no 
manuseio do cateter central de 
inserção periférica – PICC.  

 

SILVA, Karina loureiro. 
Trabalho de Conclusão de 
Curso apresentado ao 
Curso de Residência 
Multiprofissional em 
Neonatologia da 
Universidade Santo Amaro, 
São Paulo, 2018. 

Estudo descritivo e 
exploratório de caráter 
quantitativo. 

9. Fatores influenciadores na 
utilização do cateter central de 
inserção periférica em pacientes 
adultos.  

COSTAL, Letícia Machado 
da; RIETH, Eliane Raquel 
Benetti; DAL PAI, Daiane; 
CAMPONOGARA, 
Silviamar. 

Revista enfermagem 
UERJ, Rio de Janeiro, 
2017. 

Estudo qualitativo e 
descritivo. 

10. Uso de kits descartáveis para 
otimizar tempos, movimentação e 
adesão aos protocolos de terapia 
intravenosa.  

 

ESCAMILLA, José Juan 
Zamudio; CHÁVEZ, Gretta 
Itzel Ramírez. Revista 
Cuidado, México, 2017. 

Estudo prospectivo quase 
experimental. 

11. Cuidado pós-transfusional na 
unidade de terapia intensiva 
neonatal.  

 

CHEREM, Estefânia de 
Oliveira et al. Revista 
Baiana de Enfermagem, 
Salvador, 2016. 

Estudo qualitativo. 

12. Custo direto dos 
procedimentos para o tratamento 
do evento adverso flebite em 
Unidade de Internação Clínica. 

 

FURLAN, Maryana da 
Silva; LIMA, Antônio 
Fernandes Costa. Revista 
da Escola de Enfermagem 
da USP, São Paulo, 2020. 

Pesquisa quantitativa, 
exploratório-descritiva. 

13. Desfecho clínico e fatores 
associados ao óbito em 
pacientes com sepse internados 
em unidade de terapia intensiva. 

 

REINER, Gabriela Longhi 
et al. Arquivos 
Catarinenses de Medicina, 
Santa Catarina, p. 02-09, 
2020. 

Estudo transversal 
analítico. 

14. Desafios na manutenção do 
cateter central de inserção 
periférica em neonatos.  

BOMFIM, Joane Margareth 
Souza et al. Cuidarte 
Enfermagem Salvador- BA, 
n.174-179. 2019. 

Estudo qualitativo. 

15. Análise do uso e 
complicações do acesso vascular 
periférico na técnica 

de troca de plasma terapêutico 
por centrifugação 

DELGADO, Yaiza Martínez 
et al. Enfermagem em 
Nefrologia, Barcelona- 
Espanha 2019. 

Estudo observacional, 
descritivo longitudinal 

16. Taxa de incidência e o uso do 
flushing na prevenção das 

BRAGA, Luciene Muniz et 
al. Texto Contexto 

Estudo 
de coorte descritivo. 
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obstruções de cateter venoso 
periférico.  

 

Enfermagem, Minas 
Gerais, 2018. 

17. Cuidados da equipe de 
enfermagem na punção 
intravenosa periférica segura em 
idosos hospitalizados. 

SANTANA, Rosana 
Castelo Branco et al. 
REME, Revista Mineira 
Enfermagem, Salvador, n. 
23-1182, 2019. 

Estudo qualitativo. 

Fonte: o autor, 2021. 

Quanto ao processo de a análise qualitativa, os artigos foram revisados 

em uma plataforma online do software gratuito de pesquisa qualitativa Taguette 

® disponível para acesso livre em https://www.taguette.org/. Neste software o 

processo metodológico de categorização durante a leitura, possibilitou a revisão 

em três categorias distintas o acesso venoso, enfermagem e complicações. Esta 

etapa da pesquisa está demostrada na figura 3.  

Na leitura integral da publicação na plataforma é possível que o 

pesquisador destaque no texto, as partes relacionadas a sua temática de 

pesquisa, associando a uma categoria pré-estabelecida, conforme a figura 4.   

Figura 5 – Inserção dos artigos na plataforma online leitura integral e descrição de avaliação dos 
dados qualitativos para a categorização dos resultados de pesquisa 

 

Fonte: o autor, 2021. 

 

 

 

 

 

https://www.taguette.org/
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Figura 6 – Leitura dos artigos na plataforma online com descrição dos dados qualitativos e 
avaliação dos dados qualitativos para a categorização 

 

Fonte: o autor, 2021. 

 Após a leitura integral das publicações (n=17) e análise dos descritores, 

surgem três categorias definidas para a discussão das recomendações e 

evidência científicas para a prática da assistência de enfermagem na realização 

da técnica do acesso venoso periférico, sendo a categoria relacionada aos 

cuidados com o acesso venoso periférico, a categoria de recomendações prática 

para a técnica realizada pela enfermagem e a categorias das potenciais 

complicações do procedimento de acesso venoso periférico.  

Na categorização de recomendações em evidência científicas para a 

prática da assistência de enfermagem na realização da técnica do acesso 

venoso periférico, destaca-se uma prática atual pelo enfermeiro na inserção do 

PICC que é um dispositivo vascular, empregado na terapia intravenosa 

(BOMFIM et al., 2019).  

Atualmente, estes cateteres centrais de inserção periférica, implantado 

por enfermeiro habilitado é uma opção para administração de medicamentos por 

via endovenosa continua, indicado para pacientes cuja rede venosa é frágil em 

uma internação prolongada, como na pediatria para terapia medicamentosa 

intermitente ou contínua nos pacientes, os quais estão em uso de CVP de curta 

duração, o que evita as trocas repetidas de acessos, garantia de administração 

eficiente dos medicamentos e mais conforto, através do dispositivo da PICC 

(COSTA et al., 2017).  
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No Brasil no ano de 1990 a PICC ficou conhecida, foi a partir deste ano 

que começou a ser utilizada, a PICC é muito utilizada em unidades de terapia 

intensiva neonatais pelos seus fatores positivos, sendo que a introdução dos 

dispositivos é realizada à beira do leito, também utilizado em pacientes adultos, 

podendo sua inserção ser realizada por Enfermeiro habilitado, é uma nova área 

de atuação para a enfermagem (COSTA et al., 2017). 

Tanto para AVP, quanto para a PICC, a técnica para inserção dos 

dispositivos venosos para a administração de medicamento, necessita que o 

profissional tenha o conhecimento teórico-prático para executar a técnica, e 

ainda realize as orientações sobre dor, solicite a permissão da família, avalie a 

escolha do cateter e prepare a área para inserção (LUI et al., 2018). 

Os dispositivos venosos para a administração de medicamentos, 

requerem da equipe de enfermagem cuidados diários, quanto um conhecimento 

específico, para o desenvolvimento das boas práticas, avaliando 

constantemente a condição clínica e fisiológica deste vaso como o local de 

inserção do dispositivo (BOMFIM et al., 2019). Pois a realização da técnica de 

acesso venoso periférico é uma prática frequente nos ambientes de cuidado à 

saúde (LANZA et al., 2019). 

Na categoria de recomendações para a prática da técnica a ser realizada 

pela enfermagem, é importante sensibilizar os profissionais que o AVP tem como 

objetivo condutas terapêuticas como: infusões de medicação endovenosas, vias 

para administração de contraste para diagnósticos, entre outros (LANZA et al., 

2019). Pois no ambiente hospitalar a administração por via endovenosa é bem 

utilizada, sendo necessário mais cuidados de enfermagem, a fim de que 

assegurem aos pacientes as medidas de segurança, visando conforto e 

qualidade de assistência (BRAGA et al., 2018). 

Recomenda-se que durante a assistência ao paciente, o Enfermeiro 

realize a implementação dos cuidados com o AVP, o que exige deste profissional 

um grau de conhecimento fisiológico, além de cuidados constantes para 

distinguir dentre as principais complicações potenciais a obstrução de vasos, 

infeções, flebite, infiltração, e assim aplicando os cuidados e intervenções de 

enfermagem, quanto a prescrição de troca de AVP (BRAGA et al., 2018). 

Uma das principais intercorrência no uso deste dispositivo, é a obstrução 

venosa, evidenciada como a complicação mais rotineira do AVP durante a 
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terapia medicamentosa, trazendo novamente a discussão quanto a indicação de 

soro fisiológico 0.9%, não ser tão eficaz quanto a solução de heparina para 

manter o dispositivo permeável (BRAGA et al., 2018). 

Estudos demostram que a terapia endovenosa é vastamente utilizada 

como no México 95% dos pacientes hospitalizados foram submetidos a PVP, o 

que eleva o risco as infecções relacionadas a assistência à saúde quando a 

inserção do AVP o que ocorre em pelo menos 5,8% dos pacientes (ESCAMILLA, 

2017). O que reforça a necessidade de propor novos protocolos institucionais em 

conformidade as atuais evidências cientificas para este cuidado de enfermagem. 

Dentre as atribuições do enfermeiro, a prescrição de enfermagem para 

que a manutenção PICC e do AVP seja efetiva, deverá desenvolver, planejar e 

acompanhar todo o processo, exercendo de forma segura e com qualidade e 

diminuindo as complicações do manejo destes dispositivos (SANTANA et al., 

2019). 

Diante de muitas condições clínicas, as hemoterapias e seus 

componentes são prescritos, esta terapia tem seu papel na área clínica para 

diversos tratamentos como nas doenças autoimunes, viabilizando a implantação 

de um protocolo atual, iniciando pela técnica de PVP (CHEREM et al., 2016). 

Sendo que outra preocupação em evidência é que a equipe de 

enfermagem é responsável pelas técnicas de PVP, pois executam também na 

maioria das vezes a terapia transfusional por meio destes dispositivos venosos, 

prestando o cuidado desde a etapa do preparo até a administração do sangue 

ou derivado e a monitorização do paciente durante a infusão (SANTANA et al., 

2019). A hemoterapia em sua execução exige muito conhecimento, dependendo 

de profissionais capacitados para realizá-la com segurança, visto que nesta 

prática, necessita que os profissionais sejam hábeis quando a identificação de 

intercorrências neste procedimento (CHEREM et al., 2016). O dispositivo mais 

utilizado é o periférico curto, mas a PICC também é uma via segura para 

transfusões sanguíneas, principalmente para pacientes mais críticos de difícil 

acesso venoso, este procedimento é passível de indicação do enfermeiro. 

Na última categorização relacionada a PVP em evidências científicas nas 

complicações do acesso venoso e aos cuidados de enfermagem para segurança 

e qualidade de assistência no manejo destes dispositivos, discute-se que as 

infecções da corrente sanguínea, estão envolvidas na assistência, causadas por 
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uma vasta fisiopatologia, incluindo os diagnósticos, terapias a logo prazo e as 

medidas preventivas (CRIVELARO et al., 2018). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) no ano de 2004, reconheceu que 

é muito importante introduzir a segurança para o paciente nos serviços de saúde, 

a fim de reduzir a ocorrência dos eventos adversos durante a assistência à 

saúde, pois além de um agravo ao paciente, agrega em até 15% nos gastos de 

uma internação em decorrência do tratamento de um evento adverso, situação 

está que poderá ser evitada (FURLAN, 2020).  

Baseado na necessidade de garantir uma assistência segura, o 

enfermeiro tem um papel fundamental durante a assistência, visando melhorias, 

atuando diretamente com a instituição, revendo os recursos de maneira mais 

precisa, sendo que são responsáveis pelas decisões cotidianas (FURLAN, 

2020).  

Os cuidados prestados pela equipe de enfermagem englobam desde a 

inserção até a manutenção da permeabilidade do AVP, para que isto acontece 

é que o enfermeiro oriente a equipe quanto aos cuidados, medidas assépticas, 

avaliação contínua, executante a técnica de inserção do cateter em acordo com 

os protocolos institucionais (LUI AML et al., 2018). Visando a redução dos 

eventos adversos relacionada ao AVP, a educação continuada é essencial, 

através de palestras e orientações para as equipes, reforçando as medidas de 

segurança do paciente (SANTANA et al., 2019). 

Além de supervisionar a equipe de enfermagem nos cuidados beira leito, 

este profissional atualmente pode realizar a inserção da PICC. Este dispositivo 

contribui diretamente para uma melhor assistência, pois oferta uma melhor via 

de administração de medicamentos por via endovenosa, devido a diminuição das 

várias punções durante o tratamento (BOMFIM et al., 2019), proporcionando 

maior conforto ao paciente e tranquilidade a sua família.  

Ao término da transfusão sanguínea ou administração dos medicamentos 

por via endovenosa, compete ao enfermeiro a atenção aos sinais e sintomas, as 

reações adversas, monitorização dos sinais vitais, mantendo sempre o cateter 

pérvio, realizando o flushing de soro fisiológicos 0.9% (CHEREM et al., 2016).  

Esta prática reduz a obstrução do dispositivo durante a infusão dos 

medicamentos, diante deste fato é indicado a remoção do AVP e uma nova PVP, 

visto que o coágulo pode ser fonte de contaminação na corrente sanguínea 



35 
 

 

(BRAGA et al., 2018). Pois na avaliação para verificar o refluxo sanguíneo no 

dispositivo, é indicado para cada infusão em bolus ou intermitente a técnica de 

flushing, que consiste na administração da solução fisiológica 0,9% em flushing 

antes e após cada medicação administrada (BRAGA et al., 2018). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evidência cientifica através de uma revisão bibliográfica promove a 

enfermagem uma nova perspectiva para a realização do procedimento de 

avesso venoso periférico, visto este ser uma prática cotidiana da equipe de 

enfermagem, sob a supervisão do enfermeiro. 

Conforme os dados acima a punção venosa periférica é de notória 

importância, pois a percepção do uso da cateterização venosa, em qualquer 

serviço de saúde, sendo um dos principais procedimentos realizados, o qual 

deverá ser executado de forma segura de acordo com as normas vigentes desde 

de protocolos institucionais e da ANVISA. 

Por ser um procedimento muito solicitado, compete ao enfermeiro 

monitorar as possíveis complicações como as flebites, extravasamento de 

medicações, gerando complicações ao cliente e custos a instituição e a falta de 

conhecimento técnico, expondo o paciente a várias tentativas de PVP. Assim o 

enfermeiro junto de sua equipe deve prestar todos os cuidados necessários para 

manter pérvio o AVP, sendo necessário introduzir protocolos para diminuir 

flebites e infecção sanguíneas e o tempo de internação.  

As medidas preventivas que apontam eficácia, como mostra nas buscas 

acima, é o flushing com soro fisiológico para prevenir obstruções, trazendo uma 

nova abordagem o uso da heparina em alguns estudos, curativos transparentes, 

cuidados com os sinais flogistícos, assepsia correta tanto para a punção de 

cateter curto quanto para PICC, rotina diária de avaliação do enfermeiro traz 

credibilidade para seu trabalho desempenhado. 

A PICC, vem sendo muito utilizada várias unidades de internamento, com 

muitos benefícios como a longa permanência do cateter, com a utilização do 

ultrassom beira leito, minimizando os riscos, uma área em expansão da 

enfermagem. Ainda pouca utilizado pelas instituições a PICC em adultos, 

algumas instituições, já aderiram a esse dispositivo, ainda com muitos 

preconceitos da equipe, sendo necessário que o enfermeiro esteja habilitado 

para este procedimento. 

Enfim, acredita-se que a elaboração de educação continuada para as 

equipes de enfermagem, baseado em um checklist de controle diário da PVP de 

forma a viabilizar a padronização da assistência de enfermagem na realização 
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da técnica, quanto o cuidado, a fim de garantir o conforto dos pacientes, 

familiares e equipe assistencial. 
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