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RESUMO 

 

A inserção do cateter venoso periférico é uma atividade peculiar a assistência 
Enfermagem e regularmente muito utilizada no ambiente hospitalar. No entanto, em 
pacientes hospitalizados o uso é contínuo, tornando propicio o risco de infecção e a 
incidência de flebite. Assim, a execução da infusão periférica venosa terá como 
objetivo investigar na leitura como o enfermeiro pode contribuir para minimizar a 
incidência de flebite no uso do cateter venoso periférico, identificando os fatores que 
contribuem para as complicações em punção venosa o método asséptico, curativos e 
o tempo de permanência dos cateteres. Construído essencialmente sobre um método 
de estudo qualitativo, descritivo de revisão literária com levantamento de artigos e 
obras, classificando-os por abrangência, grau de relevância e publicações mais 
recentes com recorte temporal de artigos publicados entre 2008 e 2018. Artigos e 
obras tidos como referência de um procedimento permeado por complicações e 
prevenções: na tratativa, no manuseio de cateteres, com riscos iminentes de 
infecções, cuidados assépticos e prevenções que diminuem radicalmente os casos de 
flebite em pacientes do centro de terapia intensiva.  Assim, o problema central é a 

forma como o enfermeiro pode contribuir para minimizar a incidência de flebite no uso 
do cateter venoso periférico, porém demonstra-se em resultados expelidos na 
consideração final como a minimização da incidência de flebite está estritamente 
relacionada a execução das fases da punção venosa sendo crucial para a aplicação 
revisar as atividades antes de desenvolvê-las. Classificadas com iniciação da lavagem 
das mãos, essencial para começar a implantar o cateter venoso periférico juntamente 
a higiene correta e a assepsia para a erradicação dos microrganismos, está atrelado 
ao resultado dessas ações, para assim reduzir a probabilidade de infecções. Após a 
higiene e assepsia a próxima conduta é a preparação do material, que ocorre 
concomitantemente a escolha do cateter com diâmetro apropriado para solução ou 
medicação, deve-se atentar para outros cuidados existentes nas fases da punção 
como verificar os fatores que contribuem para complicações do procedimento: tipo de 
curativo, motivos de retirada do cateter, medicamentos, e tempo de permanência dos 
cateteres.  
 

 

Palavras-chave: Enfermagem; Flebite; Cateter venoso; Assépticos; Infecção.  

 

 

 

 

 

 



 

FILHO, Gilberto Firmino de Souza. A Incidência de Flebite na Utilização de Cateter 
Venoso Periférico.2018. 34 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Enfermagem) – Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

 
The insertion of the peripheral venous catheter is an activity peculiar to Nursing care 
and regularly used in the hospital environment. However, in hospitalized patients the 
use is continuous, making propitious the risk of infection and the incidence of phlebitis. 
The aim of this study was to investigate how the nurse can contribute to minimizing the 
incidence of phlebitis in the use of the peripheral venous catheter, identifying the 
factors that contribute to the venous puncture complications, the aseptic method, 
duration of catheters. Essentially based on a method of qualitative study, descriptive 
of literary review with survey of articles and works, classifying them by scope, degree 
of relevance and most recent publications with temporal cut of articles published 
between 2008 and 2018. Articles and works taken as reference of a procedure 
permeated by complications and prevention: in the treatment, in the handling of 
catheters, with imminent risks of infections, aseptic care and preventions that radically 
reduce the cases of phlebitis in patients of the intensive care unit. Thus, the central 
problem is how the nurse can contribute to minimize the incidence of phlebitis in the 
use of the peripheral venous catheter, but it is demonstrated in the results expelled in 
the final consideration as the minimization of the incidence of phlebitis is strictly related 
to the execution of the phases venous puncture is crucial for the application to review 
activities before developing them. Classified with the initiation of handwashing, 
essential to begin to implant the peripheral venous catheter along with the correct 
hygiene and asepsis for the eradication of the microorganisms, is linked to the result 
of these actions, in order to reduce the probability of infections. Following hygiene and 
asepsis the next step is the preparation of the material, which occurs concomitantly 
with the choice of the catheter with appropriate diameter for solution or medication, 
attention should be paid to other care in the puncture phases as to verify the factors 
that contribute to complications of the procedure: type of dressing, reasons for catheter 
withdrawal, medications, and length of time the catheters remain. 

 

Key words: Nursing; Phlebitis; Venous catheter; Aseptic; Infection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esse estudo tratou a temática da assistência de enfermagem acerca da incidência de 
flebite por utilização de cateter venoso periférico no setor Centro de Terapia Intensiva 
(CTI), buscando expor os fatores que levam ao quadro de flebite e como a equipe de 
enfermagem atua para minimizar essa incidência e proporcionar bem-estar ao 
paciente hospitalizado.  
Entretanto, a relevância dessa discussão estava centrada na competência técnica do 
enfermeiro executando um procedimento invasivo, que acessa a corrente sanguínea 
através da utilização de um cateter e concomitantemente pode oferecer risco iminente 
de incidentes que se transformam em complicações, como a Flebite, inflamação de 
uma veia acompanhada de sintomas como: edema, dor, eritema e outros problemas 
na área de inserção do dispositivo. 

Portanto, o cerne principal foi tratar o manuseio de cateteres, as infecções 

inerentes e os cuidados assépticos de forma a contribuir para a diminuição da flebite 

em pacientes internados no Centro de Terapia Intensiva. Abordou-se também o viés 

da conscientização dos profissionais de enfermagem na assistência quanto as 

complicações que permeiam esse procedimento, as atividades de infusão periférica, 

os tipos de curativos, motivo da retirada do cateter e avaliação da presença de flebite. 

Logo, com base no contexto acima, justificou-se a relevância da temática pela 

experiência de atuação no centro de terapia intensiva de uma unidade privada, da 

região metropolitana do Rio de Janeiro, em que se compreende a ocorrência de 

complicações no cateterismo venoso periférico.  

 Assim, o problema foi centrado em responder de que forma o enfermeiro pode 

contribuir minimizando a incidência de flebite no uso do cateter venoso periférico? 

Desse modo, o estudo teve como objetivo geral investigar na literatura como o 

enfermeiro pode contribuir para minimizar a incidência de flebite no uso do cateter 

venoso periférico. E segundo os objetivos específicos como mapear os fatores que 

contribuem para complicar a punção venosa em pacientes internados com cateter 

venoso periférico, e como registrar se o descumprimento dos métodos assépticos na 

infusão venosa periférica pode desencadear riscos de infecção e descrever a 

assistência de enfermagem nas atividades de infusão venosa periférica, tipo de 

curativo, motivos de retirada do cateter e avaliação da presença de flebite.  

Será uma revisão bibliográfica, descritiva e qualitativa, executado nas bases de 

dados: Literatura Latino Americana de Ciência da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), Banco de dados de Enfermagem (BDENF) e Scientific Eletronic 

Library On Line (SCIELO) com descritores: flebite, infecção, enfermagem, cateter 
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periférico. Cumprindo critérios textuais projetados e recorte de dez anos (2008 a 

2018). 

O estudo do tema será legitimando por três capítulos que iniciam a discussão 

elucidando no primeiro capítulo fatores que contribuem para minimizar a incidência de 

flebite, os procedimento adotados pelo enfermeiro dotado de entendimento técnico, 

conhecimento anatômico e fisiológico, visando obter êxito na administração de 

medicamentos intravenosos e entender que a veiculação de cateter é recorrente na 

rotina da assistência de enfermagem, por isso devem ser minimizadas as 

intercorrências provocadas pelo mesmo, além das regras que permeiam a assistência 

de enfermagem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem programas 

de orientações educacionais para a área da saúde com intuito de minimizar os índices 

de infecções sanguíneas no trato com pacientes hospitalizados esse programa está 

disponível somente para consulta, porém tornou-se fonte de consulta eficiente para 

os profissionais de saúde. As orientações do programa sugerem a revisão das etapas 

da cateterização venosa: os métodos assépticos, preparo do local de inserção, análise 

do fluxo sanguíneo, tempo de permanência do cateter, proteção do sítio da inserção 

e retirada do cateter em caso de sinais de infecção ou obstrução. A ocorrência de 

problemas como flebite, infiltração, trombose está totalmente associado ao 

descumprimento das etapas estabelecidas e legitimadas para a inserção de um 

cateter venoso periférico de forma segura e satisfatória para o paciente, aplicado nos 

moldes estabelecidos, respeitando as etapas de preparação, execução e segurança, 

assim, minimizando a incidência de flebite ou de qualquer outra infecção.  

O segundo capítulo, irá complementar nossa discussão através das condições 

essenciais dos métodos assépticos ainda que associados a outros quesitos, será 

elucidada a capacidade de adequar os tramites para a infusão periférica.  

Essa adequação está relacionada as atividades educativas que devem ser 

intensificadas com intuito de preparar enfermeiros para a execução da inserção do 

cateter venoso periférico e aos riscos de infecção que permeiam a infusão venosa 

periférica.  

Dentro da relevância asséptica existente no procedimento da punção venosa 

periférica entende-se como principais práticas da equipe de enfermagem: preparar os 

materiais para a punção venosa e posteriormente os cuidados específicos de higiene 

e de assistência ao paciente. Destacando outros conhecimentos como a execução da 

antissepsia que possui um questionamento em relação a sua a aplicabilidade, pois 
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deve ser em modo circular, movimento vertical ou horizontal, a desinfecção da 

superfície do local de inserção do cateter venoso, ao mesmo tempo deve analisar o 

ângulo para a inserção do mesmo para evitar complicações, que inclusive também 

devem ser prevenidas pelo paciente conforme informação dada pela equipe de 

enfermagem. Um conjunto de ações existentes na inserção do cateter venoso 

periférico, quando executados rigorosamente garantem um procedimento seguro e 

sem riscos de infecção, que deve ser mensurado ou ter sua qualidade avaliada com 

a finalidade de evitar prejuízos aos pacientes. 

O terceiro capítulo finaliza as complicações e incidência de flebite. Assim, 

revisar as atividades é crucial antes de desenvolvê-las elencando sucintamente as 

principais atividades da punção venosa. Considera-se a atividade inicial a lavagem 

das mãos, essencial para começar a implantar o cateter venoso periférico juntamente 

a higiene correta e a assepsia para a erradicação dos microrganismos, o resultado 

dessas ações, reduz a probabilidade de infecções. 

Consequentemente após a higiene e assepsia está a organização do material, 

a próxima etapa, que ocorre concomitantemente é a escolha do cateter apropriado, 

pois aqueles com diâmetros amplos e inapropriados, considerados incorretos a 

aplicação da solução ou medicação corroboram com a incidência de flebite. 
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2.  CAPITULO I - O ENFERMEIRO E OS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA 

MINIMIZAR A INCIDÊNCIA DE FLEBITE E PROPORCIONAR BEM ESTAR 

AO PACIENTE HOSPITALIZADO NO CTI. 

 

Para Potter e Perry (2013) os fatores que contribuem para minimizar a 

incidência de flebite e possibilitar bem-estar ao paciente hospitalizado iniciam-se no 

procedimento adotado pelo enfermeiro que deve ser dotado de entendimento técnico, 

conhecimento anatômico e fisiológico, para assim obter êxito na administração do 

medicamento intravenoso e posteriormente entender que a veiculação de cateter é 

recorrente na rotina da assistência de enfermagem, por isso devem ser minimizadas 

as intercorrências provocadas pelo mesmo. Entender que “apesar dos cuidados 

técnicos de rotina, os acessos venosos periféricos apresentam danos variáveis no 

decurso do tratamento que determinam risco potencial de complicações vasculares 

locais e sistêmicas” (COSTA, FRANÇA e PAULA,2017, p.61) o que desencadeará 

fatores que refletirão no resultado da inserção do cateter venoso periférico e ao 

mesmo tempo definirá as necessidades ou condições do paciente antes e depois da 

punção venosa. 

De acordo com Costa, França e Paula (2017, p.63) são “requisitos básicos para 

uma terapia venosa segura o conhecimento, domínio, habilidade psicomotora, 

antissepsia e considera-se a prática da enfermagem como um papel primordial para 

a preservação e redução das complicações”.  

Liberato, Peixoto e May (2017) afirmam que as condições propícias para a 

punção venosa estão em cumprir regras essenciais para a sua realização, evitando 

procedimentos inadequados na instalação do cateter venoso, observando o estado do 

paciente, “característica da veia, incompatibilidade entre fármacos, tonicidade e ph 

dos medicamentos ou solução, filtração inefetiva, calibre, tamanho, comprimento e 

material do cateter” (UBERNATTO, PEIXOTO e MAY,2017, p.2) e tempo de 

permanência do cateter, todas essas tratativas evitam ou minimizam a incidência de 

flebite. 

Ubernatto, Peixoto e May (2017) reforçam que além das regras que permeiam 

a assistência de enfermagem. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

apresenta programas de orientações educacionais para a área da saúde com intuito 

de minimizar os índices de infecções sanguíneas no trato com pacientes 

hospitalizados. Mas, esse programa está disponível somente para consulta devido a 
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impossibilidade da Agência Nacional de Saúde de aplicá-lo como norma, porém 

mesmo diante da informalidade se tornou fonte de consulta eficiente para os 

profissionais de saúde. As orientações do programa sugerem a revisão das etapas da   

cateterização venosa: os métodos assépticos, preparo do local de inserção, análise 

do fluxo sanguíneo, tempo de permanência do cateter, proteção do sítio da inserção 

e retirada do cateter em caso de sinais de infecção ou obstrução. 

 

                                 “Recomenda-se adotar medidas de higienização das mãos, seleção do cateter 

e sítio de inspeção, cateter de menor calibre causam menos flebite e um bom 
fluxo sanguíneo ajuda na distribuição dos medicamentos vesicantes (aquele 
que possui ph (<5 ou>9) ou extrema osmolaridade (>600mOsmol/litro); 
preparo da pele, estabilização do cateter para preservar a integridade do 
acesso prevenindo o deslocamento, coberturas com propósito de proteger o 
sítio de punção e minimizar a possibilidade de infecção, manutenção e 
remoção do cateter quando suspeitar de contaminação e mau 
funcionamento” (COSTA, FRANÇA E PAULA,2017, p.63).  

  
Quando menciono fatores predisponentes esses estão incutidos nas etapas da 

punção venosa e se tornam variáveis quando não executados dentro das regras de 

segurança exigidas para o procedimento, todo o processo necessita de assepsia e 

técnica que se torna um risco iminente quando não executado corretamente. COSTA, 

FRANÇA e PAULA (2017).  

 

                                 “Caracterizam os fatores predisponentes para o desenvolvimento de flebite 

aqueles relacionados à maior incidência, e varia desde fatores relacionados 
ao paciente, tipo de cateter, terapia administrada, doenças, tempo de 
permanência, escolha do local de punção, técnica de inserção e 
conhecimento técnico científico. Não há uma classificação universalmente 
aceita para fatores predisponentes para flebite... a incidência de flebite 
aumenta com idade superior a 60 anos, mais prevalente em mulheres, 
pacientes com doença vascular periférica, neuropatia periférica, diabetes e 
tabagismo. Doenças do paciente tais como comprometimento hematológico, 
neoplasias malignas e imunodeficiência, o torna mais suscetível ao 
desenvolvimento de flebite” (COSTA, FRANÇA E PAULA,2017, p.65).   

 

A assistência de enfermagem atua na execução das etapas da cateterização 

venosa no ambiente hospitalar, e consequentemente quando há um dano na punção 

venosa o resultado é a complicação infecciosa. Entretanto, outros fatores também 

considerados predisponentes devem ser vistos como complicador são eles: idade 

acima de 60 anos, doenças vasculares, doenças neurológicas, hematológicas, 

imunodeficiência, pacientes com esses casos clínicos estão mais propensos a obter 

flebite. (COSTA el al.,2017). 
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Segundo Potter e Perry (2013) é essencial que a assistência de enfermagem 

identifique fatores predisponentes e seus riscos diante da realização de um 

procedimento mal executado, causando prejuízos a segurança do paciente, por isso 

o tratamento para inserção do dispositivo deve incluir a condição emocional do 

mesmo.  

Outro fator a ser considerado é mensurar a eficácia do procedimento, com isso 

é possível acompanhar as condições da inserção do cateter, escalonar o 

desenvolvimento de condições saudáveis e sanar prejuízos. Esses prejuízos são as 

complicações inerentes ao procedimento que culminam na infecção flebite e em 

outros aspectos pós infusão, porém o grau de eficácia definido para o procedimento 

está associado a preocupações e cuidados intensivistas a serem aplicados no 

paciente para obter êxito no procedimento e minimizar a incidência de flebite.  

“Nessa situação a adoção das precauções padrão é fundamental para garantir a 

segurança do paciente e a redução dos riscos ocupacionais ... O monitoramento, a 

prevenção e a detecção precoce das complicações advindas da terapia...” (MONCAIO 

e FIGUEIREDO,2010, p.620).  

No entanto, para Brunner e Suddarth (2014) além do acompanhamento ou 

monitoria, aplicar a inserção do cateter venoso periférico requer a realização de etapas 

embasadas em competência técnica e na lei do Exercício de Enfermagem atuando 

sobre “regras e regulamentações, políticas e procedimentos da instituição de saúde, 

assim como as diretrizes de prática do conselho de enfermagem de cada estado. ”  

(BRUNNER e SUDDARTH, 2014, P.298). 

Assim, a execução dessas etapas a serem elucidadas estão inteiramente 

associadas a controle, conhecimento e competência técnica, por isso são capazes de 

minimizar o surgimento de flebite após a inserção do cateter venoso periférico. 

Brunner e Suddarth (2014). 

Para Brunner e Suddarth (2014). As etapas para uma punção venosa eficiente 

iniciam-se pela participação do médico, que deve prescrever a medicação informando 

a quantidade de medicamento a ser administrada e orientar as condições para o fluído 

ser aplicado no paciente. Aproveito para fazer uma observação referente a 

medicamentos e soluções, pois em medicamentos há especificidade e quanto a 

solução devem “ atingir uma ou mais das seguintes metas: fornecer água, eletrólitos 

e nutrientes para satisfazer os requisitos diário; repor a água e corrigir os déficits de 
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eletrólitos; administrar medicamentos e hemoderivados. ” (BRUNNER e SUDDARTH, 

2014, P.296). 

A segunda etapa é a assepsia obrigatória para a inserção do cateter venoso 

periférico, sua realização impede a proliferação de microrganismos e logicamente 

reduz o risco de flebite, por isso também é vital que antes da inserção do cateter 

venoso periférico seja realizada a assepsia do local da punção venosa, das mãos do 

enfermeiro e utilização do material adequado. Como matéria entende-se o material de 

higiene luvas e o necessário para a punção: “ Silicone, poliuretano e seus derivados; 

disponível com impregnação por heparina para a trombogenicidade (radiopaco ou 

transparente, com faixa radiopaca) ” (BRUNNER e SUDDATH, 2014, P.300). 

Segundo Brunner e Suddarth (2014). Após a assepsia, a escolha do local da 

punção venosa, denominado, sítio, reforça a opção pelas veias dos membros 

superiores. “ As veias dos membros são designadas como localizações periféricas” 

(BRUNNER e SUDDARTH,2014, P.298). Essa preferência ocorre pelo baixo risco de 

complicações e facilidade na punção venosa, tornando corriqueira a utilização das 

veias dos braços na administração de soluções ou medicamentos. “As veias 

metacarpais, cefálica, basílica e mediana e suas ramificações são os sítios 

recomendados, por causa de seu tamanho e facilidade de acesso. ” (BRUNNER E 

SUDDARTH, 2014, P.298). 

Para Brunner e Suddarth,2014 embora, o braço seja o local mais indicado para 

a inserção do cateter venosos periférico, uma série de cuidados devem ser 

observados com uma verificação minuciosa, durante essa etapa de escolha do local, 

afim de evitar prejuízos a locomoção ou movimento, “ por esse motivo a fossa ante 

cubital é evitada” (BRUNNER E SUDDARTH,2014, P.298), por isso o local ou sítio 

considerados ideais para a punção venosa são os distais da mão e do braço, 

obedecendo os seguintes critérios de escolha para a punção: “condições da veia, tipo 

líquido ou medicamento a ser infundido, duração  da terapia, idade e tamanho do 

paciente, a história clínica do paciente  e seu  estado de saúde atual, habilidade do 

profissional  para realizar  a punção  venosa” (BRUNNER E SUDDARTH, 2014, P.298) 

Outras veias como a das pernas são desconsideradas para a punção venosa 

devido a serem consideradas regiões flebíticas ou pela probabilidade tromboembólica.  
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                                 “As metacarpais, cefálica, basílica e mediana e suas ramificações são os sítios 

recomendados por causa de seu tamanho e facilidade de acesso. As veias 
das pernas raramente ou nunca devem ser usadas por causa do elevado 
risco de tromboembolia. Os locais adicionais a evitar incluem veias distais a 
uma área flebítica ou de infiltração IV prévia, um braço com uma fístula ou 
shunt arteriovenoso, assim como um braço afetado por edema, infecção, 
coágulo sanguíneo, deformidade, cicatrização intensa ou ruptura cutânea. O 
braço no lado de uma mastectomia é evitado por causa do fluxo linfático 
comprometido ” (BRUNNE E SUDDARTH,2014, p.298).   

 
A terceira etapa engloba todos os processos já mencionados até o momento, 

pois tratam-se de etapas de preparação que se complementarão com outras etapas 

de execução como “a aplicação do torniquete. A veia deve ser sentida firme, elástica, 

ingurgitada e arredondada – não endurecida, plana ou nodosa” (BRUNNER e 

SUDDARTH, 2014, P. 298). 

Assim, como quarta e última etapa incluímos a escolha das cânulas ou cateter, 

material periférico. Esse material utilizado para a punção venosa contém obturador 

interno removível e não está entre os mais utilizados nos procedimentos. Os cateteres 

mais utilizados são os com abas, revestidos de agulha de aço ou aletas com agulhas. 

                                                               

                                     “Os principais tipos de cânulas disponíveis são aqueles referidos como 

conjuntos de infusão com abas (borboletas) com agulha de aço ou como 
cateteres com aletas sobre agulha; cânula plásticas de demora que são 
inseridas sobre uma agulha de aço ” (BRUNNE E SUDDARTH,2014, p.299).   

 
No entanto, o manuseio desses cateteres ou cânulas é utilizado para outros 

procedimentos, pois devido a sua estrutura permite uma inserção rápida e satisfatória. 

Por isso, essas agulhas têm uma finalidade especifica “obter amostras sanguíneas ou 

para administrar injeções em bolo ou infusões que duram apenas algumas horas” 

(Brunner e Suddarth, 2014 p.299). Logo o uso em infusões complexas possibilita 

amplamente o aparecimento de lesões, infecções ou infiltrações.  

 

                                 “A inserção de um cateter sobre agulha requer a etapa adicional de avançar o 

cateter dentro da veia depois da punção venosa. Como esses dispositivos 
são menos prováveis de causar infiltração, eles são frequentemente 
preferidos em relação aos conjuntos de infusão com aletas. ” (BRUNNE E 
SUDDARTH,2014, p.299).   

 

Para Brunner e Suddarth,2014 além da preferência estrutural na escolha de 

cateteres existem formatos e tamanhos apropriados. Esses formatos são intitulados 

calibres e com números entre 20 e 22, utilizados frequentemente para punção venosa 
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na utilização de soluções intravenosas, calibre entre 14 e 18 regularmente utilizados 

para transfusão de sangue, ou intervenção cirúrgica, calibre entre 22 e 24 utilizados 

corriqueiramente para pacientes idosos. 

 

                                        “As diretrizes gerais para selecionar uma cânula incluem as seguintes: 
comprimento: 2 a 4 cm; diâmetro: diâmetro estreito da cânula para ocupar o 
espaço mínimo dentro veia. Calibre: 20 a 22 para a maioria dos líquidos IV, 
um calibre maior para soluções cáusticas ou viscosas, calibre 14 a 18 para 
administração de sangue e para pacientes vítimas de trauma e para aqueles 
submetidos à cirurgia, calibre 22 a 24 para pacientes idosos. As veias da mão 
são mais fácies de canular. As extremidades das cânulas não devem 
repousar em uma de flexão porque isso poderia inibir o fluxo intravenoso” 
(BRUNNER e SUDDARTH,2014, p.299). 

 

Portanto, para Brunner e Suddarth, 2014 a ocorrência de problemas como: 

infiltração, trombose está totalmente associado ao descumprimento das etapas 

estabelecidas e legitimadas para a inserção de um cateter venoso periférico de forma 

segura e satisfatória para o paciente, aplicado nos moldes estabelecidos, respeitando 

as etapas de preparação, execução e segurança, minimizando a incidência de flebite 

ou de qualquer outra infecção.  

                                           

                                  “A Identificação do procedimento representa uma medida que controla a 

validade, e atende a aspectos legais preconizados na literatura de referência. 
A ênfase se dá pela necessidade de estabelecer medidas de controle de 
infecções hospitalares. A observação é uma ferramenta muito importante aos 
profissionais de Enfermagem que buscam a qualidade da assistência. Por 
meio deste recurso é possível levantar problemas tomar decisões e avaliar a 
intervenção implantada”. (SILVA, BRITO OLIVEIRA E OLIVEIRA 2011, 
P.1697). 

 

Silva, Brito, Oliveira e Oliveira (2011), acrescentam ainda a necessidade da 

equipe de enfermagem está tecnicamente qualificada durante as etapas de execução 

do procedimento, é grande com intuito de atender as necessidades do paciente e 

cumprir normas que tornam a ação segura sem “desvalorização de um procedimento 

significativo” (SILVA, BRITO, OLIVEIRA E OLIVEIRA 2011, P.1698). Capacitando-os 

não somente para as etapas iniciais que orienta o paciente quanto ao procedimento 

invasivo, mas para as demais que observa higiene, métodos assépticos, as condições 

do cateter inserido, as tratativas para as complicações urgentes e a incidência de 

flebite. 
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3. CAPÍTULO II – OS MÉTODOS ASSÉPTICOS REALIZADOS NA INFUSÃO 

PERIFÉRICA E OS RISCOS DE INFECÇÃO.  

 

Para Barbosa, Carvalho e Moreira (2016), a eficácia da segurança do paciente 

no ambiente hospitalar está relacionada a qualidade dos cuidados executados pela 

enfermagem, em especial os métodos assépticos nos casos de infusão periférica. 

No entanto, destacamos como a condição essencial dos métodos assépticos 

ainda que associados a outros quesitos, a capacidade de adequar os tramites para a 

infusão periférica. Essa adequação está relacionada as atividades educativas que 

devem ser intensificadas com intuito que preparar enfermeiros para a execução da 

inserção do cateter venoso periférico e aos riscos de infecção que permeiam a infusão 

periférica. 

Vale ressaltar que é de suma relevância a organização do material é adequado 

prepará-lo com atenção evitando retrabalho, desconforto ao paciente e prejuízos ao 

tempo estimado para a realização da inserção do cateter venoso periférico.  

   Outro fator de suma importância está relacionado ao cateter selecionado pelo 

enfermeiro. É preciso destacar que os cateteres periféricos mais escolhidos são os 

em teflon e poliuretano, pois são capazes de proporcionar “baixas frequências de 

complicações infecciosas”. Os equívocos na seleção do cateter desencadeiam 

prejuízos no tratamento do paciente, porém o equipamento deve atender unicamente 

ou prioritariamente a necessidade do paciente, além de obedecer a quesitos de 

aplicação, como: fatores etários, “calibre das veias, tipo de medicamento a ser 

administrado, velocidade da infusão, tempo pretendido para o tratamento” (SILVA, 

BRITO, OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2011, P.1694) 

 

“Outro aspecto importante no preparo do material é evitar idas e 

vindas durante o procedimento, em virtude do esquecimento de 
algum material na bandeja, pois isto gera insegurança ao cliente, 
criando uma imagem de desorganização do serviço. Além disso, 
contribui para o desgaste físico do profissional e prolonga o tempo 
para a realização do procedimento”. (SILVA, BRITO, OLIVEIRA, 
OLIVEIRA,2011, P.1691) 

 

Assim, dentro da relevância asséptica existente no procedimento da punção 

venosa periférica entende-se como principais práticas da equipe de enfermagem: 

preparar os materiais para a punção venosa e posteriormente os cuidados específicos 

de higiene e de assistência ao paciente. A primeira prática de cuidado com o paciente 
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será o preparo do local da punção venosa, retirada de pelos em caso de necessidade, 

porém sem a utilização de laminas de barbear, pois potencializam a probabilidade de 

infecção. Quanto a primeira prática do enfermeiro, será higienizar as mãos com água 

e sabão para a realização do procedimento, com o objetivo de evitar complicações 

venosas. Silva, Brito, Oliveira e Oliveira (2011). 

No entanto, também é aceitável utilizar preparações alcóolicas para a higiene 

das mãos quando não “estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com sangue e 

outros fluidos corporais” (MARA, MANGINE, CARRARA, KAWAGOE, KUPLICH, 

CECHINEL, LOBO, ZIMERMAN, TOFFANO, SUKIENNEK,2017, P.60). Mas, reafirmo 

que a higienização das mãos para a execução da infusão periférica deve ser realizada 

anterior e posterior ao procedimento e claro durante os cuidados de assistência da 

enfermagem. 

                        

                                        “A remoção dos pelos, quando necessária, deverá ser realizada com 
tricotomizador elétrico ou tesouras. Não utilize laminas de barbear, pois essas 
aumentam o risco de infecção. Higienizar as mãos antes e após a inserção e 
para qualquer tipo de manipulação do cateter. Higiene das mãos com agua e 
sabonete líquido quando estiverem visivelmente sujas ou contaminadas com 
sangue e outros fluidos corporais. Usar preparação alcoólica para as mãos 
(60 a 80 %) quando não estiverem visivelmente sujas. O uso de luvas não 
substitui a necessidade de higiene das mãos. No cuidado especifico com 
cateteres intravasculares, a higiene das mãos deverá ser realiza antes e após 
tocar no sitio de inserção do cateter, bem como antes e após inserção, 

remoção, manipulação ou troca de curativo. ” (MARA, MANGINE, CARRARA, 

KAWAGOE, KUPLICH, CECHINEL, LOBO, ZIMERMAN, TOFFANO, 
SUKIENNEK,2017, P.60). 

 

  Para garantir melhor, higienização necessário para a execução dos processos 

e vital para prevenir infecção, é necessário um local apropriado para essa higiene ser 

realizada, mas de acordo com as normas sanitárias. A Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) orienta e direciona hospitais para uma estrutura com: lavatórios 

eletrônicos para evitar o contato das mãos higienizadas e armazenamento de sabão 

apropriado. Mara, Mangine, Carrara, Kawagoe, Kuplich, Cechinel, Lobo, Zimermam, 

Toffano e Sukiennek (2017).  

 

 “No contexto dos procedimentos de enfermagem a higienização 

das mãos é considerada a ação isolada mais importante no 
controle de infecções...  A lavagem das mãos deve ser praticada 
em diferentes situações: antes e após o contato direto com os 
clientes, sempre que as mãos estejam visivelmente sujas, depois 
das necessidades fisiológicas; sempre que manusearem as 
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regiões oro e /ou nasofaríngea tempo para a realização do”. 
(SILVA, BRITO, OLIVEIRA, OLIVEIRA,2011, P.1691) 

 

A de se considerar outro ato de proteção, a “barreira estéril” na punção venosa 

ou inserção do cateter periférico com material estéril, assim como “a secagem 

espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. ” “A degermação prévia à 

antissepsia da pele não é recomendada rotineiramente, estando reservada para casos 

onde exista sujidade visível. ” (MARA, MANGINE, CARRARA, KAWAGOE, KUPLICH, 

CECHINEL, LOBO, ZIMERMAN, TOFFANO, SUKIENNEK, 2017, P.61). 

Quanto ao cateter inserido, as “barreiras estéreis” são utilizadas para alcançar 

a manutenção recorrente necessária, a revisão permanente do local com material 

estéril para curativos ou remoção do cateter em condições seguras sem risco de 

infecção. Oliveira, Medeiros, Melo e Torres (2014). 

Para Oliveira, Medeiros, Melo e Torres (2014) um conjunto ações existente na 

inserção do cateter venoso periférico, quando executados rigorosamente garantem 

um procedimento seguro e sem riscos de infecção, que deve ser mensurado ou ter 

sua qualidade avaliada com a finalidade de evitar prejuízos aos pacientes. 

                                

“A importância da presença e do cumprimento das regras impostas 
pelos protocolos presentes nos serviços de saúde, assim como a 
necessidade de construção de instrumentos que avaliem o 
desenvolvimento da técnica de punção venosa periférica no 
sentido de prevenir a ocorrência de erros”. (OLIVEIRA, 
MEDEIROS, MELO E TORRES, 2014, P.93) 

 

O desenvolvimento dessas ações não sendo realizados de acordo com a 

orientação descrita no direcionamento de implantação do cateter venoso periférico, 

representam etapas burladas, desencadeiam prejuízo ao resultado do processo.  

No entanto, essas etapas a serem destacadas são de máxima atenção: a 

organização do material, higiene das mãos, considerada um dos principais meios de 

“transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos clientes, uma vez 

que a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos. ” (OLIVEIRA, 

MEDEIROS, MELO E TORRES, 2014, P.94). Concomitante a segurança dos 

pacientes e com intuito de evitar possíveis infecções é vital a execução de etapas de 

segurança para o profissional. “ Um deles é o uso de luvas de procedimentos que de 

acordo com recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
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devem ser utilizadas a fim de realizar a proteção individual contra a contaminação com 

fluídos corporais” (OLIVEIRA, MEDEIROS, MELO E TORRES, 2014, P.93). 

 A Outra ação, a punção venosa, deve ser segura e do conhecimento do 

paciente. A seleção do local também merece destaque, sendo as veias dos membros 

superiores (mãos e braços) as mais apropriadas, porém a uma relação absolutamente 

legítima entre a escolha do sítio, a inserção do cateter venoso periférico e a 

antissepsia que de acordo com as normas da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) permitem a utilização de álcool 

que é um produto menos oneroso, mas eficiente na eliminação de microrganismos. 

 

“Quanto aos produtos utilizados para a realização da antissepsia, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) indica a ampla utilização 
do álcool entre os antissépticos, em virtude do baixo custo, rápida 
ação contra microrganismo encontrados na pele, toxicidade 
reduzida e ação residual, sendo facilmente obtido. De acordo com 
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), além do 
álcool 70% também podem ser utilizados para antissepsia na 
inserção de cateter periférico o gluconato de clorexidina 0,5 a 2% 
e o PVPI alcóolico 10 %. ” (OLIVEIRA, MEDEIROS, MELO E 
TORRES, 2014, P.93) 

 

Oliveira, Medeiros, Melo e Torres (2014) dizem que a execução da antissepsia 

possui um questionamento em relação a sua a aplicabilidade, pois deve ser em modo 

circular, movimento vertical ou horizontal, a desinfecção da superfície do local de 

inserção do cateter venoso, ao mesmo tempo deve analisar o ângulo para a inserção 

do mesmo para evitar complicações, que inclusive também devem ser prevenidas pelo 

paciente conforme informação dada pela equipe de enfermagem. 

 

 “A utilização do ângulo em 15º, ao invés de atingir o vaso pode 

atingir a hipoderme, tornando o procedimento doloroso ao cliente 
e sem sucesso. Além de realizar a angulação no momento da 
punção venosa, também é necessário esticar a pele para introduzir 
o dispositivo.... É orientar o paciente quanto aos cuidados que ele 
deve ter com o acesso periférico, na tentativa de evitar que tanto 
a punção seja perdida, como que se venha a desenvolver 
complicações. ” (OLIVEIRA, MEDEIROS, MELO E TORRES, 
2014, P.93). 

 
 

Oliveira, Medeiros, Melo e Torres (2014) com tudo, ainda cita o último risco 

a ser considerado passível de infecção, o tempo de permanência do cateter que 

prolifera a infecção sem a devida troca ou manutenção. 
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4. CAPÍTULO III –  A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NAS ATIVIDADES DE 

INFUSÃO VENOSA PERIFÉRICA, TIPO DE CURATIVO, MOTIVOS DE 

RETIRADA DO CATETER E AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE FLEBITE. 

 

Para Oliveira e Parreira (2010) “ A inserção de um cateter periférico pressupõe 

um conjunto de intervenções que os enfermeiros” (OLIVEIRA E PARREIRA, 2010, 

P.139) precisam executar. Assim, revisar as atividades é crucial antes de desenvolvê-

las elencando sucintamente as principais atividades da punção venosa. Considera-se 

a atividade inicial a lavagem das mãos, essencial para começar a implantar o cateter 

venoso periférico juntamente a higiene correta e a assepsia para a erradicação dos 

microrganismos, está atrelado ao resultado dessas ações, reduzir a probabilidade de 

infecções. 

Consequentemente após a higiene e assepsia está a organização do material, 

a próxima etapa, que ocorre concomitantemente é a escolha do cateter apropriado, 

pois aqueles com diâmetros amplos e inapropriados a aplicação da solução ou 

medicação corroboram com a incidência de flebite. Domingues, Moraes e Junior 

(2012). 

 

 “Para a prática de punção venosa periférica, é imprescindível a 

competência técnico- científica da equipe de enfermagem, sendo 
responsabilidade do enfermeiro selecionar e determinar o local 
apropriado para punção venosa, o tipo de cânula e a proficiência 
na técnica de venóclise. ” (DOMINGUES, MORAES, JUNIOR, 
2012, P.2) 

 

Portanto, há necessidade de efetuar determinados cuidados com o sítio e a 

implantação do cateter venoso periférico a serem acompanhados nas “ escalas de 

avaliação de flebite” (OLIVEIRA E PARREIRA, 2010, P.141) consideradas manuais 

para prevenir danos no procedimento. 

Domingues, Moraes e Junior (2012) compreendem que após inserir o cateter 

venoso periférico, novos controles são assumidos como o período de permanência do 

mesmo com duração de 24 a 72 horas. 

 

“ O tempo de permanência in situ por mais de 48 horas aumenta 

aproximadamente em cerca de 30% o risco de flebite, e que a 
partir de 72 horas o risco eleva-se para 39 a 49%. É perceptível 
que dentro das 48 horas, a porcentagem de ocorrência de flebite 
é restrita a 15% das inserções. Após 96 horas este índice 
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aumentou para 30%. Desta forma as flebites aparecem 
geralmente após 48 horas do início da infusão. ” (DOMINGUES, 
MORAES, JUNIOR, 2012, P.6). 
 
 
 
 

Domingues, Moraes e Junior (2012). Colocam que o curativo também deve ser 

inspecionado “ sendo... a necessidade de remoção e troca do mesmo de ser realizada 

pelo menos uma vez ao dia” (DOMINGUES, MORAES E JUNIOR, 2012, P.8). Antes 

de retomar a avaliação da flebite é necessário elucidar seus tipos e graus. Os tipos 

são: químico infeccioso e mecânico. A flebite mecânica está relacionada a 

implantação do cateter de forma errada e ao tamanho inadequado. “Esses dispositivos 

podem ser agulhados, sobre agulha, sob agulha de linha média ou ainda cateteres de 

duplo - lúmem” (MARTINHO E RODRIGUES, 2008, P.460). A flebite infecciosa ou 

bacteriana está vinculada a uma infecção causa pelas falhas de higiene, 

contaminação do material e assepsia, “tais como técnica asséptica inadequada, falha 

na detecção de quebra na integridade dos dispositivos intravenoso e técnica de 

inserção do cateter” (MARTINHO E RODRIGUES,2008, P. 460). 

Quanto a flebite química “está relacionada à administração de medicações ou 

soluções... medicações diluídas ou misturadas inapropriadamente, infusão muito 

rápida, presença de pequenas partículas na solução. ”  (MARTINHO E RODRIGUES, 

2008, P.460). 

Mas, a também de se classificar a flebite em graus dados pela observação dos 

sintomas. Iniciado pelo grau zero, total ausência de sintomas, grau um caracterizado 

pelo rubor na pele, juntamente com uma provável dor. O grau dois reproduz o mesmo 

rubor seguido de edema no local da punção venosa, e para o terceiro, reproduz-se os 

sintomas acima, mas apresenta secreção e um “ endurecimento da veia” (BARBOSA, 

CARVALHO E MOREIRA, 2016, P.37) 

   

 A flebite é classificada em três graus. No primeiro grau, a pele fica 
avermelhada no local da aplicação, podendo ou não haver dor. No 
segundo grau ocorre dor no local da inserção do cateter, 
avermelhamento da pele e/ou acúmulo de líquidos (edema). No 
terceiro grau, além dos sinais anteriores, percebe-se um 
endurecimento da veia, o canal venoso fica endurecido com mais 
de uma polegada, aproximadamente (2,75 cm) em comprimento, 
e também presença de secreção purulenta. ” (BARBOSA, 
CARVALHO, MOREIRA, 2016, P.38). 
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Quadro 1 – Escala de Classificação da Flebite  

 

GRAU SINTOMAS 

GRAU 1  Pele  avermelhada no local da aplicação , podendo ou não haver dor. 

GRAU 2 
 Dor no local da inserção do cateter, avermelhamento da pele e ou acúmulo de 
líquidos (edema). 

GRAU 3 
 Pele avermelhada, dor no local da inserção do cateter e ou acúmulo de líquidos 
(edema), secreção purulenta no local 

Fonte: Texto de Barbosa, Carvalho e Moreira – texto Ocorrência de Flebite em acesso venoso. 

 

No entanto, avaliação da presença de flebite é simplesmente rever as etapas 

do procedimento e detectar as falhas que ocasionam, flebite e evitar danos para os 

pacientes. Barbosa, Carvalho e Moreira (2016). 

 

Figura 1 –  Quadro de Avaliação do Risco de Flebite 

 

 

Fonte: Phlebitis Score B Braun Sharing Expertise. 

 

Para Barbosa, Carvalho e Moreira (2016) O tempo de permanência do cateter 

após a punção venosa acima de 72 horas está propicio ao desenvolvimento de flebite 

e proliferação de microrganismos quando superior a 96hs. Assim, concatenando a 

observação do tempo de permanência a verificação constante do cateter venoso 

periférico será possível detectar falhas como: infiltração ou desencaixe do cateter 

venoso periférico. 
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“Desta forma, há necessidade de se controlar o período de   

validade dos procedimentos invasivos, com objetivo de controlar 
os riscos de infecção, sendo que para as punções venosas 
periféricas este tempo máximo varia de 72 a 96 horas. Por essa 
razão se faz necessária a identificação correta da data de 
execução do procedimento. ” (SILVA, BRITO, OLIVEIRA E 
OLIVEIRA, 2011, P.1695) 

 

A manutenção permite identificar riscos no sítio da inserção do cateter venoso 

e ao mesmo tempo confirmar que o cateter instalado com intervalos descumpridos 

durante a troca pode ser acompanhado através de registros e garantir o cuidado 

necessário com o dispositivo sem deixar de incutir técnicas assépticas, “pois neste 

caso os líquidos são instilados dentro da corrente sanguínea sendo necessária uma 

técnica estéril. ” (SILVA, BRITO, OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2011, P. 1697).   

Outro caso em que a flebite é completamente propicia, é a inserção do cateter 

venoso periférico em pacientes submetidos a outros tratamentos desencadeando 

feridas ou outros sintomas já elencados na escala de classificação da flebite, como 

rubor e ardor na pele no local da punção venosa. Silva, Brito, Oliveira e Oliveira (2011) 

Silva, Brito e Oliveira (2011) ainda consideram outra dificuldade relacionada a 

pele a possibilidade de contaminação devido manipulação no local do sítio sem as 

luvas ou descumprimento dos procedimentos para uma assepsia eficiente. 

 

 Em relação à assepsia, ainda é grande o número de profissionais 
que não seguem a técnica recomendada. Sendo assim, é 
necessário ressaltar a importância de uma antissepsia correta, a 
fim de diminuir prováveis complicações venosas ” (SILVA, BRITO, 
OLIVEIRA E OLIVEIRA, 2011, P.1698) 

 

Barbosa, Carvalho e Moreira (2016) afirmam que a ação da enfermagem diante 

de todos os cuidados pertinentes a inserção do cateter venoso periférico deve estar 

permeada por uma excelente conduta juntamente com um conhecimento técnico 

aguçado, assim poderá garantir redução dos riscos de flebite e outras infecções na 

inserção do cateter, com higiene e assepsia apropriada, tudo sempre orientado por 

normas redutores prejuízos ao procedimento, capazes de oferecer assistência 

satisfatória ao paciente. Sem esquecer que a flebite agrava o quadro do paciente 

muitas vezes em uma situação de saúde já delicada, por conhecer a conduta 

apropriada para rapidamente sanar o dano é a ação esperada de uma enfermagem 

preparada atender aos mais diversos diagnósticos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAS  

Esse estudo concluiu os objetivos elucidando  que os fatores que contribuem 

para minimizar a incidência de flebite e possibilitar bem-estar ao paciente sofrem 

danos através do procedimento adotado pelo enfermeiro que deve ser dotado de 

entendimento técnico, conhecimento anatômico e fisiológico, para assim obter êxito 

na administração do medicamento intravenoso e posteriormente entender que a 

veiculação de cateter é recorrente na rotina da assistência de enfermagem, por isso 

devem ser minimizadas as intercorrências provocadas pelo mesmo.  

Logo, o programa educativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) mesmo diante da informalidade se tornou fonte de consulta eficiente para 

os profissionais de saúde. As orientações do programa sugerem a revisão das etapas 

da cateterização venosa: os métodos assépticos, preparo do local de inserção, análise 

do fluxo sanguíneo, tempo de permanência do cateter, proteção do sítio da inserção 

e retirada do cateter em caso de sinais de infecção ou obstrução. 

Em relação, a ocorrência de problemas como flebite está totalmente associado 

ao descumprimento das etapas estabelecidas e legitimadas para a inserção de um 

cateter venoso periférico de forma segura e satisfatória para o paciente, aplicado nos 

moldes estabelecidos, respeitando as etapas de preparação, execução e segurança, 

assim, minimizando a incidência de flebite ou de qualquer outra infecção. 

 A relevância asséptica existente no procedimento da punção venosa periférica 

entende-se como principais práticas da equipe de enfermagem: preparar os materiais 

para a punção venosa e posteriormente os cuidados específicos de higiene e de 

assistência ao paciente. A primeira prática do enfermeiro, será higienizar as mãos com 

água e sabão para a realização do procedimento, com o objetivo de evitar 

complicações venosas. É aceitável utilizar preparações alcóolicas para a higiene. 

A manutenção do cateter recorrente necessária, a revisão permanente do local 

com material estéril para curativos ou remoção do cateter em condições seguras sem 

risco de infecção.  

Um conjunto de ações existentes na inserção do cateter venoso periférico, 

quando executados rigorosamente garantem um procedimento seguro e sem riscos 

de infecção, que deve ser mensurado ou ter sua qualidade avaliada com a finalidade 

de evitar prejuízos aos pacientes.  

Destacamos como a condição essencial os métodos assépticos ainda que 

associados a outros quesitos, a capacidade de adequar os tramites para a infusão 
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periférica. Essa adequação foi relacionada as atividades educativas que devem ser 

intensificadas com intuito de preparar enfermeiros para a execução da inserção do 

cateter venoso periférico e os riscos de infecção que permeiam a infusão periférica. 

Certamente a manutenção permite identificar riscos no sítio da inserção do 

cateter venoso e ao mesmo tempo confirmar que o cateter instalado com intervalos 

descumpridos durante a troca pode ser acompanhado através de registros e garantir 

o cuidado necessário com o dispositivo sem deixar de incutir técnicas assépticas. 

Ficou claro que há casos em que a flebite é completamente propicia, como a inserção 

do cateter venoso periférico em pacientes submetidos a outros tratamentos 

desencadeando feridas ou outros sintomas já elencados na escala de classificação 

da flebite, como rubor e ardor na pele no local da punção venosa. 

Consideradas ações de suma importância é o caso da higiene e assepsia outra 

dificuldade relacionada a pele a possibilidade de contaminação devido manipulação 

no local do sítio sem as luvas ou descumprindo os procedimentos para uma assepsia 

eficiente. 

A relevância asséptica existente no procedimento da punção venosa periférica 

entende-se como principais práticas da equipe de enfermagem: preparar os materiais 

para a punção venosa e posteriormente os cuidados específicos de higiene e de 

assistência ao paciente. A primeira prática do enfermeiro, será higienizar as mãos com 

água e sabão para a realização do procedimento, com o objetivo de evitar 

complicações venosas. É aceitável utilizar preparações alcóolicas para a higiene. 

De fato, a ação da enfermagem diante de todos os cuidados pertinentes a 

inserção do cateter venoso periférico deve estar permeada por uma excelente conduta 

juntamente com um conhecimento técnico aguçado, assim poderá garantir redução 

dos riscos de flebite e outras infecções na inserção do cateter, higiene e assepsia 

apropriada, tudo sempre orientado por normas redutores que evitam prejuízos ao 

procedimento e capazes de oferecer assistência satisfatória ao paciente. Sem 

esquecer que a flebite agrava o quadro do paciente muitas vezes em uma situação de 

saúde já delicada, por conhecer a conduta apropriada para rapidamente sanar o dano 

é a ação esperada de uma enfermagem preparada para atender aos mais diversos 

diagnósticos. 
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