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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 064/CT/2019 

 

Assunto: Punção de veia periférica para administração de vitaminas e aminoácidos, 

em Clinica Médica, é considerada um procedimento invasivo? 

Palavras-chave: Punção venosa; Procedimento Invasivo; Enfermagem. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Minha dúvida: punção de veia periférica para administração de vitaminas e 

aminoácidos, em Clinica Médica, é considerada um procedimento invasivo.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A punção venosa consiste na introdução de um cateter na luz de uma veia 

periférica, cujas principais indicações são administração de líquidos, medicamentos, 

hemoderivados, coleta de sangue para exames laboratoriais e para manutenção do acesso 

venoso no paciente. É considerada uma técnica invasiva visto que o cateter provoca o 

rompimento da proteção natural e como consequência a comunicação entre o sistema venoso 

e o meio externo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA 

LABORATORIAL, 2010). 

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 de 

disciplinas como Anatomia, Fisiologia, Farmacologia, Psicologia dentre outras, além da 

habilidade de destreza manual. As punções venosas periféricas representam aproximadamente 

85% das atividades executadas pelos profissionais da equipe de Enfermagem e que, por ser 

considerado um procedimento que possui alto nível de complexidade técnico-científico, exige 

do profissional competência técnica, humanística além de habilidades psicomotora 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/MEDICINA LABORATORIAL, 

2010). 
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A Enfermagem está amparada na Lei do Exercício Profissional nº 7.498/1986, no 

Decreto regulamentador nº 94.406/1987, no Código de Ética dos Profissionais de 

Enfermagem e demais Resoluções e Decisões do Sistema COFEN/CORENs. Neste sentido, a 

Enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com 

autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Art. 11° O Enfermeiro exerce 

todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe: I - Privativamente: a) direção do órgão de 

Enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública e privada, e chefia 

de serviço e de unidade de Enfermagem; b) organização e direção dos serviços de 

Enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses 

serviços; c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da 

assistência de Enfermagem. No Art 15° resta claro que as atividades exercidas pelos Técnicos 

e Auxiliares de Enfermagem em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de 

saúde, somente podem ser desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro. 

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 

afirma que a punção de veia periférica é considerado procedimento invasivo. 

 

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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