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Notícia 
 Já ocorreu flebite em 

uma Unidade de Saúde 

da SESAU 

Juntos pelo melhor para o paciente 

   As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e Centros Regionais de 

Saúde (CRS) do município oferecem um serviço especializado no 

atendimento de urgência e emergência, com frequentes atendimentos que 

requerem tratamento endovenoso, desta forma, a punção venosa periférica 

é um procedimento invasivo comumente realizado para o estabelecimento 

de um acesso vascular que viabilize a terapia intravenosa preconizada.  

   A complexidade dos atendimentos é variável e um número crescente 

de pacientes em observação aguarda leito hospitalar por mais de 24 horas, 

permanecendo nas unidades até a resolução. 

   Alguns fatores podem contribuir para o desenvolvimento de flebite em 

pacientes submetidos à terapia endovenosa, tais como: tipo de cateter, 

terapia administrada, tempo de permanência, escolha do local de punção, 

técnica de inserção, conhecimento técnico-cientifico e ainda aqueles 

relativos ao paciente como idade superior a 60 anos, sexo feminino e 

algumas doenças como neuropatia periférica, diabetes e outras (COSTA, 

FRANÇA, PAULA, 2017).  

   Contudo, embora tais dispositivos sejam  amplamente utilizados e 

frequentemente considerados como de baixo risco para o paciente, os 

cateteres venosos periféricos (CVP) estão associados a eventos adversos 

(EA) que podem prejudicar a administração do tratamento e causar danos à 

saúde do paciente.  

   A incidência de EA locais relacionados ao uso destes cateteres é de 

52,3%, sendo  flebite 20,1%, seguida de hematoma 17,7% os principais 

eventos encontrados, enquanto as infecções representaram apenas 0,4%.  

Já os EA mecânicos mais frequentes foram obstrução/oclusão de CVP 

12,4% e a incidência de EA pós-remoção foi de 21,7%, estando o cateter 

venoso periférico com fixação inadequada como o fator de risco mais 

relevante. 

   Deste modo, medidas de prevenção tornam-se imprescindíveis.    

 SIM 
 Paciente teve flebite em local de punção venosa 

após 05 dias de observação em uma unidade de saú-

de da Rede de Urgência.  

 O caso foi conduzido posteriormente na Unidade 

de Saúde da Família mais próxima de sua residência, 

visto que o paciente apresentava lesão em local de 

acesso venoso, necessitando de avaliação médica e 

tratamento.  

Cuidados com acesso 
venoso periférico  

Pergunta importante: 

  Como está a qualidade das anotações de enfermagem na minha prá-

tica, quando preciso registrar a punção venosa realizada? 

  As anotações de enfermagem nesse procedimento devem estar com-

pletas, incluindo a data, hora, local da punção, descrição, número de ten-

tativas e calibre do dispositivo entre outras informações que o profissio-

nal julgar importante (TERTULIANO et al, 2014). 



Um ambiente mais seguro depende das nossas 

ações! Quando presenciar a ocorrência de um 

incidente, evento adverso, queixa técnica de 
materiais/equipamentos, infecção associada à 

assistência ou a quase falha, faça a notificação!  
 

https://docs.google.com/forms/d/1PPJJlen1Jq-
urVSQT5ds4GuTnDMNz5NrKtL9-mgb3HM/

viewform?edit_requested=true 
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Medidas relevantes para  prevenção  

de Infecção Primária de  

Corrente  Sanguínea  

 

1. Higiene das mãos: 

 O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos; 

 A higiene das mãos deverá ser realizada antes e após tocar o sítio de 

inserção do cateter, bem como antes e após a inserção, remoção, ma-

nipulação ou troca de curativo; 

2. Seleção do cateter e sítio de inserção:  

 Selecionar o cateter periférico considerando duração da terapia, visco-

sidade e componentes do fluido além das condições de acesso venoso, 

priorizando cateteres de menor calibre e comprimento de cânula, pois 

causam menos flebite mecânica e menor obstrução do fluxo sanguíneo 

dentro do vaso;  

 Agulha de aço só deve ser utilizada para coleta de amostra sanguínea 

e administração de medicamento em dose única, sem manter o disposi-

tivo no sítio; 

 Evitar região de flexão, áreas de fístulas, membros comprometidos por 

lesões como feridas abertas, infecções nas extremidades, veias já com-

prometidas, áreas com infiltração/extravasamento prévios e outros; 

 Introduzir cateter no sentido da veia; 

3. Preparo da pele: 

 O sítio de inserção do cateter não deverá ser tocado após a aplicação 

do antisséptico (técnica no touch); 

 Realizar fricção da pele com solução a base de álcool: clorexidina > 

0,5%, PVP-I alcoólico 10% ou álcool 70%;  

4. Estabilização: 

 Estabilizar o cateter significa preservar a integridade do acesso, preve-

nir o deslocamento do dispositivo e sua perda; 

5. Coberturas: 

 Objetivam proteger o sítio de punção e minimizar a possibilidade de 

infecção. Fixam o dispositivo no local para prevenir a movimentação 

com dano ao vaso;  

 A cobertura deve ser trocada imediatamente se houver suspeita de 

contaminação e sempre quando úmida, solta, suja ou com a integridade 

comprometida. Manter técnica asséptica durante a troca;  

 Proteger o sítio de inserção e conexões com plástico durante o banho;  

6. Flushing e manutenção do cateter periférico: 

 Realizar o flushing e aspiração para verificar o retorno de sangue antes 

de cada infusão para garantir o funcionamento do cateter e prevenir 

complicações; 

7. Cuidados com o sítio de inserção: 

  Avaliar presença de sinais flogísticos. A frequência ideal de avaliação 

do sítio de inserção é a cada quatro horas ou conforme a criticidade do 

paciente; 

8. Remoção do cateter:  

 A avaliação de necessidade de permanência do cateter deve ser diária; 

 Removê-lo na suspeita de contaminação, complicações ou mau funcio-

namento e mediante comprometimento da técnica asséptica em situa-

ções de emergências; 


