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RESUMO 
 

A punção venosa representa um procedimento que tem grande importância dentro 
da área hospitalar, É um conjunto de ações que visam à administração de fluídos 
de forma contínua, coleta de sangue, administração de medicamento ou 
manutenção de uma via de acesso venosa, através da introdução de um cateter 
num vaso sanguíneo venoso periférico. O dispositivo é empregado em veia 
periférica com progressão próxima a área cardíaca assumindo característica de 
acesso venoso central. Pode ser utilizado pelos clientes independente de sua faixa 
etária, sendo essencial considerar o diagnóstico e o estado clínico do cliente. O 
enfermeiro deve ser apto e observar sinais e sintomas de intercorrências que afetam 
a viabilidade funcional do cateter. É necessário o registro dos procedimentos, a 
assinatura do Termo de Consentimento pelo familiar responsável, sendo importante 
para formalizar a autorização do procedimento, que deve ser obtido antes da 
inserção. O PICC torna-se mais uma opção terapêutica para o paciente, 
acompanhado de novas responsabilidades ao enfermeiro, que englobam desde o 
preparo técnico do profissional, sua capacidade de avaliação e de tomada de 
decisões, abordagem do paciente e sua família. A qualidade de assistência é 
garantida quando todos os membros da equipes estão aptos a manusear o 
dispositivo, por isso a necessidade um reforço nos treinamentos institucionais 
quanto ao manuseio e a manutenção do cateter para toda equipe de enfermagem. 
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ABSTRACT 

 

Venipuncture represents a procedure that has great importance within the hospital 
area is a set of actions aimed at the administration of fluids, blood collection, 
administration of medicine or maintenance of a venous access route through the 
introduction of a catheter in a peripheral venous blood vessel. The device is used in 
peripheral vein with progression next heart area assuming central venous access 
feature. Can be used by customers regardless of your age, being essential to 
consider the diagnosis and the medical condition of the client. The nurse must be 
able and observe signs and symptoms of complications that affect the functional 
feasibility of catheter. Registration procedures is required, the signature of the term 
of consent by the familiar responsible, and it is important to formalize the procedure, 
that authorization must be obtained prior to insertion. The PICC is a therapeutic 
option to patients, accompanied by new responsibilities the nurse, which include 
technical professional preparation from, your capacity for evaluation and decision 
making, patient approach and your family. The quality of assistance is guaranteed 
when all members of the teams are able to handle the device, hence the need for 
an increase in institutional training regarding the handling and maintenance of the 
catheter for all nursing staff. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O serviço de saúde representa uma complexidade nos quesitos de 

tratamento de doenças e problemas provenientes de falhas hospitalares nos últimos 

tempos. Sabe-se que um dos procedimentos que exige métodos simples, porém de 

grandes repercussões é a punção venosa, esta representa uma atividade que 

influencia várias áreas da anatomia humana. O processo ocorre pela colocação de 

um dispositivo no vaso sanguíneo a fim de recolher ou inserir substância no 

organismo humano. 

 Os profissionais de saúde nas áreas de enfermagem estão sendo 

submetidos a procedimentos cada vez mais severos e cuidadosos a fim de evitar 

as complicações. Cabe ainda acrescentar que essa busca por cuidados modifica o 

desempenho e os tornam críticos e relevantes em determinados procedimentos.  

 A importância desse trabalho para a sociedade é propor para as instituições 

de saúde uma assistência de qualidade para a população que necessite de 

investimentos tecnológicos a fim de amenizar as complicações ocasionadas as 

camadas da pele. Também busca-se profissionais competentes e capazes de 

desenvolver suas habilidades, isentando todos os envolvidos dos riscos existentes. 

Considerado de maneira simples, os procedimentos hospitalares da punção 

venosa pode acarretar uma diversidade de problemas ao paciente caso seus 

critérios de enfermagem sejam feitos de forma errada. Quais os riscos existentes 

nesse procedimento?  

 O objetivo Geral se deu em analisar o desempenho dos profissionais de 

enfermagem na execução dos procedimentos de punção venosa em situações 

hospitalares. Os objetivos específicos visa descrever o a punção venosa e os 

principais desafios no atendimento, descrever os principais tipos de punção e como 

o enfermeiro deve se posicionar e citar os riscos e o método de prevenção. 

 Esta revisão bibliográfica se deu através de fontes bibliográficas como 

livros, revistas científicas, teses, artigos que contêm informações sobre o tema, 

palavras chaves como punção venosa, cateter, flebite, pele serviram de base para 

o desenvolvimento. De forma exploratória autores como Marin (2005) e Torres 

(2005) serviram de base para as pesquisas que deram entre 2000 a 2016. 
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2. O SISTEMA VASCULAR E A PUNÇÃO VENOSA 

 

 O serviço de saúde vem representando uma complexidade nos quesitos de 

tratamento de doenças e problemas provenientes de falhas hospitalares nos últimos 

tempos.  O crescimento científico e tecnológico são fatores necessários para a 

organização estrutural e financeira de qualquer hospital, porém em muitos casos a 

ineficiência tem gerado transtorno para a população. 

 A punção venosa é o procedimento mais executado nos serviços de saúde 

pelos técnicos e enfermeiros, porém, apesar de ser um processo corriqueiro, 

acontecem alguns erros que podem ser muito prejudiciais aos pacientes. Pela 

variedade de finalidade dos métodos utilizados podem acarretar várias 

complicações, incluindo infecção microbiana (MARIM 2005). 

 Na opinião de Cassiano (2008) o serviço de saúde representa uma 

complexidade nos quesitos de tratamento de doenças e problemas provenientes de 

falhas hospitalares nos últimos tempos. O crescimento científico e tecnológico são 

fatores necessários para a organização estrutural e financeira de qualquer hospital, 

porém em muitos casos a ineficiência tem gerado transtorno para a população. Os 

profissionais de saúde nas áreas de enfermagem e técnico estão sendo submetidos 

a procedimentos cada vez mais severos e cuidadosos a fim de evitar as 

complicações.  

 Seixas (2004) ainda coloca que essa busca por cuidados modifica o 

desempenho e os tornam críticos e relevantes em determinados procedimentos. 

Através disso sabe-se que um dos procedimentos que exige métodos simples, 

porém de grandes repercussões é a punção venosa, esta representa uma atividade 

que influencia várias áreas da anatomia humana. O processo ocorre pela colocação 

de um dispositivo no vaso sanguíneo a fim de recolher ou inserir substância no 

organismo humano, requer cuidados específicos para que não ocasione outras 

complicações. 

 É importante atentar-se para a realização correta do procedimento, qual 

melhor insumo para ser utilizado em cada situação, o que fazer e o que não fazer 

para minimizar os erros e as complicações. O importante é fazer uma 

conscientização para os profissionais visando minimizar os erros e as complicações 

que possam ocorrer neste procedimento (MARIM, 2005). 
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 Baseado nessas informações em relação a punção venosa Capra (2006 p. 

17) ‘’ tudo que está ligado no corpo humano está devidamente formando sistemas 

que se juntam e funcionam através de condições que o sincronize e equilibre-o’’. A 

partir disso que as estruturas que compõem a pele, os vasos nervosos e sanguíneos 

se relacionam, um devidamente dependente do outro. No momento dessa relação 

de sistemas a punção venosa invade cada uma dessas estruturas e aumentam ou 

diminui seus funcionamentos. 

 A composição da pele se dá por três camadas denominadas Epiderme, 

derme e Hipoderme, é nessas camadas que Capra (2006) relata que se sentem as 

sensações de frio, calor, dor. A Segunda camada dela é mais frágil, em contato com 

agentes posteriores o corpo pode sofrer denominadas irritações que podem ser 

progressivamente dificultando o funcionamento do sistema. 

 Entre essas camadas distintas existem sensores que se intercomunicam com 

respostas completamente diferentes, e que através desses comportamentos a 

técnica de punção venosa acontece com diferentes reações. Dentro desse sistema 

se constituem os conjuntos de pequenos vasos sanguíneos denominados veias, 

estas por sua vez se reúnem em outros vasos cada vez calibrosos, com a finalidade 

de recolher o sangue que sai dos capilares e bombeá-lo ao coração, fechando um 

círculo completo. Dentre desse círculo ocorre à realização de gases, nutrientes e 

enzimas fundamentais para o desempenho do organismo (MAGALHES 2009). 

 Magalhaes (2009, p.34) ainda define que a punção venosa pode ser vista 

como ‘’ uma técnica onde se faz uma pequena abertura nas camadas da pele com 

finalidade de introduzir ou retirar uma determinada substância [...]’’. Os tipos de 

punção podem ser venosas, arteriais, abdominais, raquidianas, pericárdicas, 

hepáticas e periféricas. O processo de punção venosa é um procedimento que se 

caracteriza pela colocação de um dispositivo no interior do vaso venoso, podendo 

ou não ser fixado à pele, e que requer cuidados e controle periódico, em caso de 

sua permanência. 

 É o procedimento mais executado nos serviços de saúde pelos técnicos e 

enfermeiros, porém, apesar de ser um processo corriqueiro, acontecem alguns 

erros que podem ser muito prejudiciais aos pacientes. Pela variedade de finalidade 

dos métodos utilizados podem acarretar várias complicações, incluindo infecção 

microbiana. Urbanetto (2011 p.41) menciona que um tipo de complicação devido à 

punção venosa é a flebite, esta pode ser considerada como ‘’ [...] uma inflamação 
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da camada interna da veia e existem três tipos de flebite: mecânica, química e 

infecciosa. Ainda pode ser caracterizada por sinais e sintomas como edema, dor, 

desconforto e eritema ao redor do local de inserção do cateter ou ao longo do trajeto 

da veia, sendo possível a evolução para um cordão venoso palpável. 

 

Figura 1: Identificação da Flebite   

 

Fonte: Urbanetto (2011) 

 

 Existem ainda muitos fatores que podem predispor o paciente a desenvolver 

a flebite, como por exemplo, o pH, a osmolaridade de medicamentos, tempo de 

permanência, tipo e localização do cateter, a idade, o sexo e a função circulatória 

do paciente, além da habilidade do profissional no momento da punção venosa. O 

ideal é prevenir que este tipo de complicação não ocorra, é preciso que o 

profissional no momento da punção esteja atento quanto à técnica correta do 

procedimento, caso tenha algum erro comunicar imediatamente ao médico e ao 

enfermeiro para que possam avaliar o paciente (URBANETTO 2011). 
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 Torres (2005 p.30) menciona ainda que: [...] aproximadamente 85% das 

atividades que são executadas pelos profissionais da saúde se classificam como 

punções venosas, pois é um procedimento que em alto nível técnico, exige que o 

profissional aplique suas habilidades psicomotoras é executado por profissionais de 

diferentes níveis de formação ou habilitação, e consequentemente, acarreta a 

comunicação do sistema venoso com o meio externo. 

 Torres (2005) ainda relata que o importante é fazer uma conscientização para 

os profissionais visando minimizar os erros e as complicações que possam ocorrer 

neste procedimento. Já na opinião de Nettina (2009 p. 64) as complicações que 

estão relacionadas à punção venosa se classificam em leves, moderadas e graves, 

e que ‘’ a introdução do dispositivo de coleta depende de muitas condições que o 

paciente pode estar submetido’’. No momento da retirada do cateter os tecidos 

podem sofrer agressões que violentam suas fragilidades, a partir disso pode 

acarretar dor, empalidecimento e resfriamento da pele, ocasionando lesões ou até 

hematomas. 

 Portanto, os medicamentos que são introduzidos por meio da punção venosa 

é uma das atividades que mais se exige conhecimento para os profissionais da 

enfermagem. As técnicas de administração desses medicamentos são fatores 

advindos de fiscalização, uma vez que estes inclui ações de drogas farmacêuticas, 

doses de medicamentos que acionam ou comprometem as toxinas do corpo, e 

acima de tudo os efeitos colaterais podem ser momentâneos ou fatais. 

2.1 OS DESAFIOS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO. 

 
 A saúde pública no país sofre grandes calamidades frente aos diversos 

setores de atendimento, isso de certa forma mostra que para se cumprir o que diz 

respeito à constituição em que todos tem direito a saúde ainda é algo que precisa 

de grandes avanços e melhorias governamentais e sociais. Nos últimos tempos o 

crescente desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem contribuído muito para o 

desenvolvimento e melhorias da saúde, porém nessa perspectiva de fatores que 

condicionam os recursos, os materiais e profissionais altamente capacitados deixa 

de lado o desenvolvimento e desempenho de algumas tarefas em obter ênfase e 

resultados satisfatórios (CAMPOS 2005).  

  Em um século onde a necessidade de se produzir e consumir de forma 

desenfreada cresce a cada dia vem impondo profissionais cada vez mais 
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capacitados e com visão de educar e reeducar o seu local de trabalho. Esse 

processo de globalização pode contribuir com um alargamento de fronteiras. Sabe 

se que a Punção Venosa vem representando uma atividade amplamente executada 

pelos profissionais de Saúde, e que o conhecimento necessário para esse tipo exige 

especificações em diversas áreas do corpo humano como anatomia, farmacologia, 

psicologia, entre outros (COTRAN 2015). 

 Para Coelho (2000) além dos profissionais de enfermagem estarem em 

primeiro contato nos procedimentos para com a punção venosa, torna-se 

necessário destacar que é esclarecido no Artigo 8 da Lei que regulamenta o 

exercício da enfermagem que cabe ao profissional ‘’ Participar dos procedimentos 

de prevenção e estarem integrados dos danos que a punção venosa pode causar 

aos pacientes durante o atendimento’’. 

 Dessa forma Demo (2009) cita que ‘’ mais de 50% dos pacientes que são 

internados ou que sofrem algum tipo de doenças que necessitam de ficar em 

hospitais apresentam algum tipo de complicação que necessita de um cateter 

intravascular’’. Essas complicações podem ser classificadas com os diferentes tipos 

mencionados, Nessas complicações, as condições dos hospitais influenciam 

diretamente, pois os agravamentos se dão pelas condições dos aparelhos utilizados 

e pela reutilização de alguns acessórios injetáveis.  

 Com todas essas complicações a conceituação da qualidade de atendimento 

nos hospitais por todo o país tem se tornado insignificante, e gerado nos encontros 

de órgãos governamentais discursões de melhorias em seus aspectos políticos e 

econômicos buscando melhorias e mudanças.  
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3. PRINCIPAIS TIPOS DE PUNÇÃO VENOSA 

 

3.2 PERIFÉRICAS 

 

Andrade (2005) cita que o acesso venoso periférico constitui-se em uma 

alternativa rápida e segura, indispensável nas situações de urgências. Através de 

dispositivos endovenosos, permite à equipe uma via de acesso capaz de prover 

a infusão de grandes volumes ao paciente, sendo também utilizada para a infusão 

de drogas de efeitos diversos e de rápida resposta (COELHO,2000). 

As vias de acesso mais indicadas em casos de urgência são as que 

respeitam os critérios de calibre e acessibilidade dando-se, porém, preferência 

aos vasos distais, para então, se necessário progredir nas tentativas proximais 

do membro, sendo indicados as veias do dorso da mão e antebraço, sendo as 

mais utilizadas as veias basílica, cefálica e radial (ANDRADE,2005). 

As veias da fossa antecubital tornam-se menos recomendadas pela 

proximidade da articulação. A parte distal da veia safena pode ser utilizada em 

pacientes pediátricos e neonatais, assim como as veias da região cefálica, no 

casos dos neonatos. 

Outra opção de acesso, também com possibilidades de procedimento em 

crianças e neonatos, são as veias jugulares externas. As mesmas, por possuírem 

um maior calibre, propiciam uma melhor visualização; entretanto, a realização 

deste procedimento devido à localização dos vasos, exige boa habilidade técnica 

e conhecimento de anatomia (GIL,2009). 

A técnica para a realização do acesso venoso periférico pode ser realizada, 

principalmente, com a utilização de dois tipos de dispositivos endovenosos. O 

primeiro deles, o scalp ou “butterfly” é indicado para a infusão de baixos volumes 

e realização de medicações. Possui calibres variados que vão do 19 (maior 

calibre) ao 27 G (menor calibre). Indica-se a utilização deste quando não há a 

necessidade de manter-se o paciente com infusão contínua, já que este tipo de 

dispositivo favorece a transfixação da veia pelo cateter, bem como apresenta 

maior risco de infiltração no espaço extra vascular. Associado a isto, em função 

da restrição de seu calibre, acarreta em maior tempo necessário de infusão, 
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comparando-se aos dispositivos endovenosos de longa permanência. Estes, por 

sua vez, comercialmente conhecidos como “abocath” ou “Jelco” possuem um 

tempo de permanência maior, permitindo também a infusão de grandes volumes 

de forma rápida. Outra vantagem destes dispositivos é a possibilidade de retirada 

do mandril metálico, permanecendo no espaço intra-lumial apenas o dispositivo 

maleável, o que impede a perda do cateter por transfixação e também favorece a 

movimentação do membro. Existem no mercado diversos tamanhos deste tipo de 

cateter, podendo variar do 14 ao 24G, sendo que quanto maior a numeração, 

menor será o calibre do cateter (COTRAN,2015). 

Cotran (2015) ainda coloca que dentre os produtos oferecidos pelos 

variados fabricantes, os mais utilizados possuem em sua composição poliuretano. 

Também podem ser encontrados no mercado os dispositivos que possuem na 

sua composição silicone ou teflon, tendo seus usos também recomendados. O 

manuseio destes dispositivos não requer paramentação cirúrgica, contudo exige 

técnica asséptica, preservando a esterilidade na porção distal que entrará em 

contato com o paciente. 

 

3.1 CENTRAIS 

 

A cateterização venosa central é um procedimento amplamente utilizado em 

pacientes críticos, os quais demandam assistência à saúde de alta complexidade. 

O cateter venoso central (CVC) é um sistema intravascular utilizado para 

fluidoterapia, administração de fármacos, infusão de derivados sanguíneos, 

nutrição parenteral, monitorização hemodinâmica, terapia renal substitutiva, entre 

outros.  

É um dispositivo que pode permanecer no paciente por vários dias, 

minimizando o trauma associado às repetidas inserções de um cateter venoso 

periférico. As veias jugular interna, subclávia e femoral são as escolhidas para a 

inserção do CVC2. Apesar de sua utilização em pacientes críticos apresentar 

benefícios, este implante pode gerar riscos aos pacientes, como a formação de 

trombos e consequente embolia, além de infecções primárias da corrente 

sanguínea (IPCS). 

 O cateter venoso central de inserção periférica (PICC) é um dispositivo 

intravenoso inserido através de uma veia superficial ou profunda da extremidade e 
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que progride até o terço distal da veia cava superior ou proximal da veia cava 

inferior. Pode medir de 20 a 65 cm de comprimento, com calibre variando de 1 a 6. 

Possui de um a três lumens e pode ser valvulado (proximal ou distal) ou não 

valvulado. É flexível, radiopaco, de paredes lisas e homogêneas, e confeccionado 

em silicone, polietileno, poliuretano, ou carbonato. É inserido por punção 

percutânea através de agulhas bipartidas, metálicas ou plásticas, para descarte 

posterior. 

O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) através da resolução 

258/2001, reconhece a implantação do PICC, como competência do enfermeiro, 

desde que este tenha recebido formação adequada através dos cursos de 

treinamento e capacitação. Com isto abriu-se novas oportunidades para atuação 

do enfermeiro visando qualificar seu cuidado. 

 

3.3 OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM  

 

Na equipe de enfermagem, o enfermeiro exerce as funções de gestor e 

administrador do cuidado, em todos os níveis de atenção à saúde, além da 

supervisão das ações dos demais membros da equipe. Sob essa ótica, cita-se a 

importância desse profissional estar atento ao desenvolvimento dos procedimentos 

pela equipe, incluindo-se a punção venosa periférica, atividade aparentemente 

simples, mas que pode trazer riscos ao paciente quando realizada sem a devida 

fundamentação teórica (FARIAS,2009). 

A punção venosa periférica é considerada um dos maiores avanços na área 

da saúde, constituindo-se num procedimento rotineiro realizado pela equipe de 

enfermagem, para a infusão de líquidos, medicamentos, sangue, seus 

componentes e derivados, diretamente na rede venosa, através de um cateter 

venoso periférico, proporcionando efeito imediato. 

De acordo com Brito (2009) é imprescindível a capacitação técnico científica 

dos profissionais para a execução desse procedimento, possibilitando um acesso 

seguro e eficaz. Destaca-se que a decisão sobre a escolha dos locais, calibre dos 

dispositivos e prevenção de complicações pertinentes a cada caso deve ser 

responsabilidade do enfermeiro. As complicações da punção venosa periférica 

podem ser classificadas em locais e sistêmicas. As locais incluem: deslocamento 

do cateter, hematoma, infiltração, dano ao nervo, tendão ou ligamento, oclusão, 
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flebite, tromboflebite, trombose, irritação da veia ou dor no local e espasmo venoso. 

Dentre as complicações sistêmicas, podem ser citadas: embolia aérea, reação 

alérgica, infecção sistêmica (septicemia) e sobrecarga circulatória 

Já para Capra (2006) os profissionais de enfermagem devem apresentar 

conhecimento técnico-científico satisfatório acerca do procedimento de instalação 

e manutenção do cateter periférico. Dentre os cuidados, podem ser citados: a 

técnica correta, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s), a escolha do 

dispositivo (tipo agulhado ou flexível), os cuidados relativos à medicação e ao 

paciente. Na busca da qualidade da assistência, é de grande importância a 

realização da atualização profissional. Na equipe de enfermagem, o enfermeiro 

deve sempre promover cursos de atualização, visando prioritariamente à qualidade 

da assistência, além da redução dos riscos para todos os envolvidos nos 

procedimentos, ou seja, profissionais e pacientes. 

Para que os procedimentos sejam bem executados, é necessário que o 

profissional possua conhecimento e habilidades específicas, fatores considerados 

requisitos básicos para a realização de procedimentos de forma eficiente, em 

diferentes níveis de complexidade. Maximizar o êxito na punção venosa periférica 

implica desenvolvimento de competências científicas e técnicas, visando promover 

uma assistência de enfermagem mais segura e de qualidade. Assim, devem ser 

seguidas todas as recomendações e evidências científicas a fim de minimizar os 

riscos inerentes ao paciente (ANDRADE,2005). 

Andrade (2005) ainda menciona que o trabalho no ambiente hospitalar é 

dinâmico, estimulante e heterogêneo, contudo, demanda dos profissionais, 

conhecimento amplo sobre situações de saúde, domínio do processo de trabalho e 

dos riscos advindos deste. Podem ser incluídos nesses riscos aqueles relacionados 

a acidentes ocupacionais durante a realização de procedimentos invasivos, assim 

como os riscos inerentes aos pacientes. A prática hospitalar demonstra que os 

profissionais de enfermagem, diante de tantas atribuições a eles destinadas, 

algumas vezes não seguem à risca os cuidados básicos durante a punção venosa 

periférica, sendo importante a discussão acerca da temática 
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4. PRINCIPAIS RISCOS NA PUNÇÃO VENOSA E MÉTODOS DE PREVENÇÃO 

 

 Durante as atividades de manipulação com Cateteres os profissionais de 

enfermagem estão sujeitos a riscos que podem os comprometer, pode se dizer que 

no ambiente de trabalho fatores como infraestrutura e até mesmo os recursos 

disponíveis para manipulação quando em má condições de uso e convivência 

colaboram para agravantes complicações hospitalares (ALVES, 2005). 

 O contingente de trabalhadores de enfermagem, particularmente o que está 

inserido no contexto hospitalar, permanece 24 horas junto ao paciente, em sua 

grande maioria executa o “cuidar” dentro da perspectiva do “fazer” e, consequente, 

expõe-se a vários riscos, podendo adquirir doenças ocupacionais e do trabalho, 

além de lesões em decorrência dos acidentes de trabalho (ASHLEY, 2005) 

Candeias (2007) cita que que os riscos do ambiente de trabalho são 

classificados em real de responsabilidade do empregador), suposto (quando se 

supõe que o trabalhador conhece as causas que o favorecem) e residual (de 

responsabilidade do trabalhador). O autor ainda menciona que devido a grande 

manipulação de materiais classificados como perfuro cortantes, os acidentes em 

alguns casos são comuns entre os próprios profissionais de diferentes áreas da 

equipe hospitalar. 

É preciso medidas ou alternativas que colaborem para que esses riscos 

sejam prevenidos pelos próprios profissionais da saúde, uma vez que os riscos 

ainda são maiores devido a convivência em maior tempo juntos aos elementos 

contaminantes. Outro fator que é importante ressaltar é que os riscos de infecções 

também podem ser elevados devido ao ambiente em que se encontra e os 

diferentes tipos de contatos que se faz. Quando o acidente ocorre com material 

contaminado pode acarretar doenças como a Hepatite B (transmitida pelo vírus 

HBV), Hepatite C (transmitida pelo vírus HCV) e a Síndrome da imunodeficiência 

Adquirida – AIDS (transmitida pelo vírus HIV) (CANDEIAS, 2007).  

Campos (2005) menciona que o acidente pode ter repercussões 

psicossociais, levando a mudanças nas relações sociais, familiares e de trabalho. 

As reações psicossomáticas pós-profilaxia, utilizada devido à exposição 

ocupacional e ao impacto emocional, também são aspectos preocupantes. O índice 

de acidentes é alto, porém conforme pode ser observado na figura 6, a quantidade 

de ocorrências registradas ainda não condiz com a realidade. 
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Figura 6: Acidentes com perfuro cortantes entre os profissionais de enfermagem  

Fonte: Campos (2005). 

De acordo com Farias (2009) no Brasil, no ano de 2000, dos 376.240 agravos 

ocupacionais registrados, 81% resultavam na incapacidade temporária, 4% na 

incapacidade permanente, 1% em óbitos. Mesmo com todos esses números ainda 

existe uma uto índice de notificações hospitalares que relatam ocorrências de 

incidentes com materiais de riscos ou medicamentos que não possuem informações 

de armazenamento e medidas de precaução. Além do mais, os profissionais se 

sujeitam a inúmeras atividades que não estão devidamente treinados ou 

capacitados para desenvolverem. 

 Cada vez mais a preocupação com a saúde dos profissionais da saúde 

dentro do ambiente hospitalar ganha repercussão. Existe uma preocupação com os 

custos e despesas que  são investidos no colaborador, porém nesse âmbito de 

investimento, pode se apresentar que em muitas instituições de trabalho existem  

pessoas que são portadores do Vírus HIV/AIDS e convivem no mesmo ambiente 

sem as devidas exigencias normativas (MORELLO, 2005, p 36). 

 Morelo (2005) ainda destaca que quando se tem pessoas que portem o vírus 

nas no ambiente de trabalho se torna necessário ter condições que o favoreça na 

sua socialização e na sua estádia dentro da instituição, de forma que programas 
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educativos e palestras voltadas para conscientização dos demais colaboradores 

sejam pertinentes às condições de satisfação e bem estar do portador. Ainda 

menciona que pode se sobressair com princípios educativos que colaborem para a 

socialização de todos, obtendo resultados significativos no segmento de trabalho.  

 A responsabilidade social pode ser entendida como o compromisso que uma 

empresa deve ter com a sociedade com os familiares de cada trabalhador, através 

de atos e atitudes que a afetem de forma positiva, com ações proativas e coerentes 

que colaborem para o seu desenvolvimento na sociedade e a prestação de contas 

para com ela. A empresa pode assumir, além das obrigações estabelecidas em lei, 

e legislações vigentes, outras de caráter moral, ético e social mesmo que não 

estejam diretamente ligadas às suas atividades, mas que contribuam para o 

desenvolvimento sustentável dos povos. Desta forma, pode ser entendida como 

toda e qualquer ação que possa contribuir para a melhoria da qualidade de vida da 

sociedade. (ASHLEY 2005 P. 19). 

 Sabe-se que a AIDS/HIV não deve ser prevenida apenas na esfera 

governamental, mas em todos os segmentos da sociedade, aqui incluindo os locais 

de trabalho, considerados espaços propícios para o desenvolvimento de ações de 

prevenção, que possuem como responsabilidade social a função de resgatar e 

valorizar a saúde dos trabalhadores e respeito aos direitos humanos (RAMOS, 

2002). 

 As empresas ou instituições privadas que possuem o colaborador com o 

Vírus, em muitos casos investem e ganham na motivação, e consegue envolver o 

a todos com o compromisso de seus trabalhos realizados, o que irá refletir 

diretamente na produtividade e em melhoras no local da atividade, e ainda é 

possível que todos tenham uma convivência satisfatória. (GONÇALVES et al, 2008). 

 De certa forma um investimento empresarial de forma equilibrada em seu 

corpo de funcionários é um dos fatores que determina a permanência da empresa 

em seu potencial competitivo no mercado econômico, fazendo parte da 

responsabilidade empresarial, levando em conta que quando se tem algumas 

complicações com os agravos à saúde, como a epidemia de HIV/AIDS, podem 

afetar a sua mão-de-obra contribuindo para perdas significativas, (SILVA et al, 

2011). 
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4.1 EVOLUÇÃO DA FLEBITE  

 

 Flebite é a “inflamação de uma veia, que pode ser acompanhada de dor, 

eritema, edema, endurecimento e/ou um cordão palpável”. Existem diversos fatores 

capazes de influenciar o desenvolvimento da flebite, como: técnica inadequada de 

inserção do CIP; condição clínica do paciente; características da veia; 

incompatibilidade entre fármacos; tonicidade e pH do medicamento ou solução; 

filtração inefetiva; calibre, tamanho, comprimento e material do cateter; e tempo 

prolongado de inserção (ALVES,2005). 

 Ainda assim Campos (2005) cita que a maioria dos cateteres são removidos 

devido a ocorrência de complicações, fim do tratamento ou ausência de uso. 

Estima-se o uso anual de cerca de 200 milhões de cateteres. Valores superiores a 

70% dos pacientes internados em instituições hospitalares necessitam de cateter 

venoso periférico. Outros estudos apontam uso de cateter venoso periférico em 

86,4%(4) e 80,6%(5) dos pacientes 

 O uso de cateteres venosos periféricos, pode acarretar em complicações, 

tais como flebite, obstrução, infiltração, extravasamento e remoção acidental(6), 

ocasionando aumento do tempo de internação e custos de tratamento e desconforto 

ao paciente. A cateterização intravenosa periférica (CIP) é o procedimento invasivo 

mais comum entre pacientes hospitalizados e exige, para sua realização, além da 

competência técnica e destreza manual, conhecimentos de anatomia e fisiologia do 

sistema vascular e de farmocoterapêutica (CAMPOS,2005). 

 Essa cateterização, por envolver diferentes finalidades e períodos de 

utilização, pode representar risco potencial para vários incidentes de segurança, 

incluindo a disseminação microbiana. Entretanto, independentemente do fator 

gerador, as complicações locais são expressas por meio de hematoma, infiltração, 

extravasamento, obstrução do cateter e flebite. 

 Para prevenir a flebite é importante tomar alguns cuidados no momento de 

fazer aplicações e com o conteúdo injetado. É essencial sempre lavar as mãos, 

preparar bem a pele no local que vai receber a inserção e sempre renovar os 

dispositivos anti-sépticos. Quanto à solução, é bom observar a temperatura, a 

periodicidade em que é aplicada e o controle da quantidade que é injetada a cada 

vez. O tratamento é mais simples quando a flebite não está em estágio avançado. 

Nesta situação, a recuperação é freqüente utilizando-se de repouso com pernas e 
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braços elevados, compressas mornas e úmidas nos locais atingidos, uso de 

antiinflamatórios, analgésicos, além de meias elásticas, adequadas a cada caso 

(DEMO,2009). 

 

4.2  RISCO DO HIV/AIDS 

 

 O conjunto de ações que visam prevenir a AIDS no local de trabalho devem 

ultrapassar barreiras, e ir muito além das atividades estipuladas, das palestras e 

distribuição de folhetos informativos, nesse contexto a sociedade deve abraçar a 

multiplicidade de fatores que envolvem o assunto, e de forma humanizada, criar 

vínculos que vão além das relações interpessoais no cotidiano do trabalho 

(RAMOS, 2002). 

 Silva et al (2011), ressaltam a importância das atividades de prevenção 

serem continuadas, permitindo discussões francas sobre uma vasta gama de 

questões previamente traçadas, devendo atender às necessidades e aos interesses 

dos envolvidos nesse processo, pois é uma prática social mobilizadora de várias 

possibilidades de aquisição de conhecimentos e de ações dos profissionais 

participantes e dos demais trabalhadores. 

 Pode-se considerar que o assunto é relevante, mas não insuficiente para a 

mudança de comportamento quanto á prevenção, deve se tomar outras estratégias, 

novas formas de arranjos sociais que contribui para o desenvolvimento de laços 

que fortaleçam cada vez mais as identidades de cada um em favor do cuidado de 

si, sem discriminar o sujeito que se infecta com o vírus (PIMENTA, 2003). 

Para se prevenir o Vírus do HIV / AIDS é necessário algumas demandas de 

ações que pode envolver além das três esferas governamentais, as de sindicatos, 

empresas públicas e privadas, órgãos centrais de sindicâncias, associações 

profissionais ou regionais, organizações religiosas e organizações que não tenham 

vínculos governamentais. O local onde se trabalha é um ambiente em que se pode 

prevenir e dar toda a assistência necessária, não sendo aceito que uma empresa 

seja omissa sobre a questão, não possibilitando aos seus colaboradores o acesso 

a informações de prevenção e promoção da saúde (Ramos, 2002), haja vista ser 

neste ambiente que as pessoas passam grande parte do seu dia e já adquirem 

fatores psicológicos que podem desfavorecer sua adaptação diária 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante aos objetivos propostos, conclui-se que foi possível compreender 

que pacientes internados em hospitais recebem terapia intravenosa, sendo uma 

pratica na rotina do enfermeiro. O Cateter venoso central de inserção periférica 

(CCIP) torna-se mais uma opção terapêutica para o paciente, acompanhado de 

novas responsabilidades do enfermeiro, que englobam desde o preparo técnico do 

profissional, sua capacidade de avaliação e de tomada de decisões, abordagem do 

paciente e sua família. 

Por estar em contato direto com o paciente o enfermeiro, é o profissional que 

define melhor qual o tipo de cateter deverá ser colocado e seu local de implantação. 

Planeja-se um cuidado individualizado e holístico iniciada com a investigação do 

diagnóstico. A qualidade de assistência é garantida quando todos os membros da 

equipe estão aptos a manusear o dispositivo, por isso percebe-se a necessidade de 

reforço nos treinamentos institucionais, quanto ao manuseio e a manutenção do 

cateter para toda equipe de enfermagem.  

Este contato direto com o procedimento, expõe o profissional a riscos 

inerente a atividade, podendo adquirir doenças ocupacionais e acidentes de 

trabalho, uma vez que o manuseio de materiais perfuro cortantes, potencializa a 

exposição desses acidentes, para reduzir esse potencial de risco, percebe-se a 

importância da continuidade das atividades de prevenção, com participação direta 

dos profissionais no procedimento e também dos demais trabalhadores, focando 

como meio de prevenção e treinamentos de segurança para toda a equipe. 
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