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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 057/CT/2019 

 

Assunto: Punção de acesso venoso em membros inferiores. 

Palavras-chave: Acesso Venoso; Enfermeiro; Técnico de Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Sou Enfermeira coordenadora em uma emergência de um hospital oncológico na capital. 

Minha equipe me questionou sobre a proibição de nossa gerente de Enfermagem de que sejam 

realizada punções em MMII em nossos pacientes “oncológicos”. Estamos em uma 

emergência, recebemos pacientes que necessitam de punções rápidas, calibrosas, necessitam 

receber volume e na hora da emergência acabamos puncionando MMII para facilitar nosso 

trabalho, agilidade e rapidez. Sei que em quimioterapia, para alguns tipos de medicações e 

para algumas exceções realmente se torna proibido a punção. Mas “PROIBIÇÃO” em 

qualquer situação ficamos na dúvida da veracidade desta proibição. Gostaria de um auxilio de 

vocês para que eu tenha base nos argumentos.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

  

O processo de punção venosa possui múltiplas finalidades, dentre as quais se 

destacam as terapias antineoplásicas, farmacológicas, hematológicas, analgésicas, sedativas, 

reposições volêmicas, renal substitutiva, além de controle de parâmetros bioquímicos e 

eletrolíticos e para fins diagnósticos (CAMPOS et al, 2016). 

O uso dos vasos periféricos no ambiente hospitalar articula a atuação laboral de 

Enfermeiros e sua equipe, Médicos e Farmacêuticos. A releitura da atuação do Enfermeiro ao 

conciliar níveis tecnológicos, especificidades, culturas distintas e concepções dos usuários à 

luz de referenciais filosóficos possibilita reflexões para um cuidado integral e para o 

direcionamento da prática da equipe de Enfermagem (CAMPOS et al, 2016). 

Considerando Resolução RDC/ANVISA n.º 45, de 12 de março de 2003, que 

'Dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais 
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(SP) em Serviços de Saúde', determina em relação ao preparo e administração de soluções 

parenterais: [...] 3.2.2. O Enfermeiro é o responsável pela administração das SP e prescrição 

dos cuidados de Enfermagem em âmbito hospitalar, ambulatorial e domiciliar. 3.2.3. A equipe 

de Enfermagem envolvida na administração da SP é formada pelo Enfermeiro, Técnico e ou 

Auxiliar de Enfermagem, tendo cada profissional suas atribuições específicas em 

conformidade com a legislação vigente. [...] 3.2.7. Todo procedimento pertinente à 

administração das SP deve ser realizado de acordo com instruções operacionais escritas e que 

atendam às diretrizes deste Regulamento. [...] 3.2.19. É responsabilidade do Enfermeiro 

estabelecer o acesso venoso periférico, incluindo o Cateter Central de Inserção Periférica 

(PICC). 

Portanto, a determinação do local de punção deve ser realizada pelo Enfermeiro 

após avaliação clínica do paciente e condições de acesso venoso, podendo o procedimento ser 

delegado para os membros da equipe de Enfermagem (ORIENTAÇÃO FUNDAMENTADA 

Nº 007/2015 COREN/SP, 2015). 

Considerando a Lei nº 7498/1986 que dispõe sobre a regulamentação do exercício 

da Enfermagem e dá outras providências em seu artigo: Art. 11 – O Enfermeiro exerce todas 

as atividades de Enfermagem cabendo-lhe: I – privativamente: [...] l) cuidados diretos de 

Enfermagem a pacientes graves com risco de vida; 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: [...] f) prevenção e controle 

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

Enfermagem. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 1º Exercer a Enfermagem com liberdade, segurança técnica, 

científica e ambiental, autonomia, e ser tratado sem discriminação de qualquer natureza, 

segundo os princípios e pressupostos legais, éticos e dos direitos humanos. 

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

de imperícia, negligência ou imprudência. 
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(Proibições) Art. 78 Administrar medicamentos sem conhecer indicação, ação da 

droga, via de administração e potenciais riscos, respeitados os graus de formação do 

profissional. 

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

conclui que compete ao Enfermeiro a avaliação e tomada de decisão quanto a escolha do local 

para punção venosa periférica. Salientamos que a punção venosa periférica em membros 

inferiores pode ocorrer apenas em situações de extrema necessidade e, sugerimos fortemente a 

construção e adoção de protocolo institucional para orientar esse cuidado de Enfermagem de 

forma segura. 

Destacamos ainda, que para a realização da punção venosa periférica os 

profissionais de Enfermagem devem seguir as orientações e normas de biossegurança, 

visando a qualidade do cuidado e segurança do paciente, em cumprimento as normativas e 

diretrizes  do Programa Nacional de Segurança do Paciente. Esses cuidados são essenciais 

para segurança do paciente, bem como, segurança do trabalhar de saúde. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 19 de julho de 2019. 

 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 22/07/2019. 
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