
   
 

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA 
 

Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.905/73 
 

 

Av. Mauro Ramos, 224, Centro Executivo Mauro Ramos 

6° ao 9° andar, Centro, Florianópolis/SC. CEP 88020-300 

Caixa Postal 163 - Fone/Fax: (48) 3224-9091 

coren-sc@coren-sc.org.br | www.corensc.gov.br 

 

RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 042/CT/2019 

 

Assunto: Antissepsia para punção venosa periférica. 

Palavras-chave: Antissepsia; Punção Venosa Periférica. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Eu como paciente possuo algumas dúvidas acerca dos procedimentos adotados por alguns 

profissionais. Gostaria de esclarecê-las, pois fico muito insegura quando ocorre. Quando um 

profissional de Enfermagem vai fazer algum acesso ou tirar sangue e não usam luvas, ou 

quando passam álcool e depois ficam tateando a veia sem luvas e fazem o furo sem passar 

álcool novamente. Esse procedimento é normal? É aceitável sem trazer riscos à saúde do 

paciente?  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Segundo Torres, Andrade & Santos (2005), a punção venosa periférica constitui-

se em uma das atividades mais frequentes realizadas pelos profissionais de saúde, 

especialmente os profissionais da equipe de Enfermagem, sendo que a execução deste 

procedimento envolve conhecimentos advindos da anatomia, fisiologia, farmacologia, 

psicologia, entre outros inclusive a destreza manual. Ressalta, ainda que as punções venosas 

periféricas representam aproximadamente 85% de todas as atividades executadas pelos 

profissionais de Enfermagem e que, por ser considerado um procedimento que possui alto 

nível de complexidade técnico-científico, exige do profissional competência, bem como 

habilidade psicomotora. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica / Medicina Laboratorial - 

SBP / ML (2010), as principais complicações relacionadas à punção para coleta de sangue 

venoso são: hematomas; punção em artéria; lesão nervosa; infecção e dor. Acrescenta que a 

diminuição das complicações relacionadas à punção venosa para coleta de sangue está 

diretamente relacionada ao correto manuseio dos materiais e equipamentos utilizados para o 
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procedimento, ao conhecimento do profissional que realiza a coleta, ao uso dos equipamentos 

de proteção individual (luvas), assepsias corretas (lavagem das mãos, assepsia antes da 

punção), descarte correto de materiais perfuro cortantes e manutenção asséptica das salas de 

coleta. 

Carmagnani et. al. (2017) em Procedimentos de Enfermagem, descreve o 

procedimento de coleta de sangue conforme exposição abaixo: confira as prescrições Médica 

e de Enfermagem para confirmar a realização do procedimento. Prepare o material necessário 

para o procedimento em uma bandeja limpa. Leve a bandeja para o quarto do paciente e 

coloque-a na mesa auxiliar. Explique o procedimento ao paciente. Identifique o tubo, o frasco 

ou a seringa apropriada com a etiqueta contendo nome do paciente, leito e registro hospitalar. 

Higienize as mãos […]. Escolha o local de acesso venoso, exponha a área de aplicação e 

verifique as condições das veias. Garroteie o local que será puncionado (em adultos: a 

aproximadamente 5 a 10 cm do local da punção venosa), para propiciar a visualização da veia. 

Em seguida, retire o garrote. Calce as luvas de procedimento. Solicite ao paciente que 

mantenha o braço imóvel. Mantenha o algodão seco ao alcance das mãos. Garroteie 

novamente o membro. Localize o acesso venoso. Faça a antissepsia da pele, no local da 

punção, utilizando algodão com álcool a 70%, por três vezes, em movimento espiral 

centrífugo. Não volte a tocar no local da punção. Puncione a veia com agulha hipodérmica ou 

escalpe mais adequado ao paciente. Colete a quantidade de sangue necessária. Retire o 

garrote. Realize uma pressão no local da punção com algodão seco. Retire a tampa do tubo e 

deixe o sangue escoar pela parede deste, obedecendo à quantidade determinada no rótulo. 

Verifique o local da punção, observando se há formação de hematoma e sangramento. Deixe 

o paciente confortável. Recolha o material do quarto e coloque-o na bandeja, mantendo a 

unidade organizada. Descarte agulhas e perfurantes no recipiente adequado de 

perfurocortantes e o restante em lixo adequado. Lave a bandeja com água e sabão, seque com 

papel-toalha e higienize-a com álcool a 70%.  Retire as luvas de procedimento. Higienize as 

mãos […].  Providencie o encaminhamento imediato do material para o laboratório. Faça as 

anotações de Enfermagem sobre a coleta, em impresso próprio, especificando o local da 

punção. Assine e carimbe as anotações. 
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De acordo com a Lei nº 7.498/1986, regulamentada pelo Decreto nº 94.406/1987: 

Art. 11. O Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I – 

privativamente:  j) prescrição da assistência de Enfermagem; [...] m) cuidados de Enfermagem 

de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade 

de tomar decisões imediatas; II – como integrante da equipe de saúde: [...] e) prevenção e 

controle sistemático da infecção hospitalar e de doenças transmissíveis em geral; f) prevenção 

e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de 

Enfermagem. 

Art. 12 – O Técnico de Enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo 

orientação e acompanhamento do trabalho de Enfermagem em grau auxiliar, e participação no 

planejamento da assistência de Enfermagem, cabendo-lhe especialmente: § 1º Participar da 

programação da assistência de Enfermagem; § 2º Executar ações assistenciais de 

Enfermagem, exceto as privativas do Enfermeiro, observado o disposto no Parágrafo único do 

Art. 11 desta Lei; § 3º Participar da orientação e supervisão do trabalho de Enfermagem em 

grau auxiliar; § 4º Participar da equipe de saúde. 

Por fim, Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, 

Resolução COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que durante o procedimento de punção o profissional de Enfermagem deve lavar a 

mão e utilizar luva de procedimento e após antissepsia da pele, no local da punção, utilizando 

algodão com álcool a 70%, o Profissional de Enfermagem não deve voltar a tocar no local da 

punção. Esses cuidados são essenciais para segurança do paciente, bem como, segurança do 

trabalhador de saúde. 

 Cabe ressaltar que para a realização de todos os procedimentos faz-se necessária 

e Educação Permanente em Serviço com elaboração e atualizações frequentes de protocolos, 

procedimento operacional padrão ou normas técnicas que regulamentem o procedimento 

supracitado. 
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É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19 de março de 2019. 
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