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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 02/CT/2016  

 

Assunto: Atribuições da equipe de Enfermagem na punção com dispositivo intravenoso não 

agulhado periférico. 

 

Palavras-chave: Abocath, Dispositivo Intravenoso, Cateter Flexível 

 

I – Solicitação recebida pelo Coren/SC:  

Sobre a punção com dispositivo intravenoso não agulhado periférico, este 

procedimento/ação é privativo do enfermeiro ou não. Gostaria de uma resposta sobre isso.  

 

II – Resposta técnica do Coren/SC: 

Os cateteres sobre agulha ou flexíveis (tipo “abocath”), consistem numa cânula 

com comprimento de 2,0 a 5,0 cm e calibres em números pares (n. 14, 16, 18, 20, 22). Depois 

da punção da veia, a agulha é retirada e descartada, deixando um cateter flexível no vaso 

(COFEN, 2015). 

A punção venosa não é somente a execução de uma técnica, ela engloba muito 

mais que isso, como por exemplo, a decisão de escolha do sítio de inserção, as condições 

clínicas do paciente, qual o tipo de artefato a ser utilizado, o que a instituição tem a oferecer e 

a indicação médica. Portanto, é um assunto amplo, do cotidiano assistencial (LIMA, 2009). O 

enfermeiro avalia as necessidades do paciente, planeja e supervisiona os cuidados prestados 

pela equipe de enfermagem e avalia a evolução do paciente (WILLIG; LEONARDT; 

TRENTINI, 2006 In LIMA, 2009). 

Muitos fatores devem ser avaliados criteriosamente antes da escolha adequada do 

dispositivo venoso, dentre eles as drogas e suas incompatibilidades, volume e velocidades das 

hidratações, tempo previsto da terapia, riscos potenciais de infecções, complicações e 

estabilidade hemodinâmica. A escolha do tipo de acesso venoso a ser utilizado no cliente deve 

ser feita com consciência, pois, o tempo de internação interfere muito no cuidado de 
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enfermagem. A preservação da rede venosa é indispensável para o enfermeiro, pois pode 

haver prejuízo com um tratamento prolongado e ocorrer sérios problemas na visualização 

desse vaso (LIMA, 2009). 

A Lei 7.498/1986 e o Decreto 94.406/1987 indicam os limites de atuação de cada 

integrante da equipe, segundo o seu nível de formação e a complexidade do cuidado, como 

segue: 

 Compete ao Enfermeiro prestar todos os cuidados de Enfermagem e, privativamente, 

entre outros, cuidados diretos a clientes em estado grave com risco de vida (risco de 

morte) e os cuidados de maior complexidade técnica que exigem conhecimentos 

científicos e capacidade de tomar decisões imediatas. 

 Compete ao Técnico em Enfermagem, quando exerce as suas funções em instituições de 

saúde, pública e privada e em programas de saúde, entre outros, prestar cuidados, sob 

orientação, supervisão e direção do Enfermeiro, a clientes em estado grave, 

excetuando-se os de maior complexidade técnica e os prestados a clientes em estado 

grave com risco de vida (risco de morte). 

 Compete ao Auxiliar de Enfermagem, quando exerce as suas funções em instituições de 

saúde, pública e privada e em programas de saúde, prestar cuidados, sob orientação, 

supervisão e direção do Enfermeiro, de natureza repetitiva e de execução simples, 

excetuando-se os de maior complexidade técnica, os requeridos por clientes em estado 

grave e os exigidos por clientes em estado grave com risco de vida (risco de morte). 

O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem aprovado pela Resolução 

Cofen nº 311 de 12 de maio de 2007 estabelece os direitos, responsabilidades e deveres do 

profissional de enfermagem, afirma no Artº 13 que é direito do profissional, avaliar 

criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos 

ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem. Em relação aos 

deveres do profissional de enfermagem, afirma no Art. 21º que este deve proteger à pessoa, 

família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por 

parte de qualquer membro da equipe de saúde.  
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O Parecer Coren-SC N.º 028/AT/2005 que trata da competência dos profissionais 

para realizar procedimentos de Enfermagem, informa que dependendo das circunstâncias e da 

situação de gravidade do cliente em determinado momento, um cuidado de Enfermagem 

poderá ser considerado simples ou complexo. Desta forma, a gravidade de uma situação e/ou 

a complexidade técnica deverá ser previamente identificada, julgada e avaliada pelo 

Enfermeiro e, somente então, deverá decidir se ele próprio prestará o cuidado, ou se o 

delegará ao Técnico ou Auxiliar de Enfermagem.  

A avaliação da situação do cliente permite identificar diferentes níveis de 

complexidade que, segundo o Sistema de Classificação de Pacientes – SCP, são quatro 

descritas na Resolução Cofen nº 293/2004, Anexos II e III:  

 Paciente de Cuidados Mínimos (PCM):  

 Paciente de Cuidados Intermediários (PCI):  

 Paciente de Cuidados Semi-Intensivos (PCSI):  

 Paciente de Cuidados Intensivos (PCIt):  

A delegação é o ato pelo qual o Enfermeiro, com base na avaliação da situação 

do cliente, incumbe a outro profissional da sua equipe realizar determinado cuidado. Requer 

do Enfermeiro a habilidade para determinar quando pode delegar o que pode delegar o que 

não pode delegar e a quem pode delegar. O Enfermeiro, ao delegar, confere ao Técnico ou 

Auxiliar de Enfermagem a autoridade necessária para realizar determinado cuidado. Contudo, 

a delegação não exime o Enfermeiro da responsabilidade pela execução, ou seja, a 

responsabilidade será do profissional a quem foi delegado o cuidado, bem como de quem o 

delegou (COREN-SC, 2005) 

Recomendamos a leitura na íntegra da Resolução Cofen nº 293/2004 onde o 

Enfermeiro, para proceder à avaliação da situação do cliente poderá orientar-se pelo Sistema 

de Classificação do Paciente, indicado nesta resolução. 

Ante ao exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, com 

base na Lei do exercício profissional e no Código de Ética da Profissão considera a punção 

com dispositivo intravenoso não agulhado periférico um procedimento complexo e como tal 
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deve ser realizado preferencialmente por enfermeiro devido a necessidade de avaliação e 

tomada de decisão imediata.  

 

É a resposta técnica. 

 

Florianópolis, 19 de janeiro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 25/01/2016. 
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