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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 034/CT/2020 

 

Assunto: Acesso venoso central em domicílio por dificuldade de acesso venoso 

periférico 

Palavras-chave: acesso venoso; administração de medicamento 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de um parecer sobre a ida de um paciente para seu domicílio com acesso central por 

possuir difícil acesso para aplicação de medicamentos. Deixo claro que não é porthcath, é um 

triplo lúmen.  

 

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

 As infecções primárias de corrente sanguínea – IPCS estão entre as mais 

comumente relacionadas à assistência à saúde. Estima-se que cerca de 60% das bacteremias 

nosocomiais sejam associadas a algum dispositivo intravascular. Dentre os mais frequentes 

fatores de risco conhecidos para IPCS, podemos destacar o uso de cateteres vasculares 

centrais, principalmente os de curta permanência. (ANVISA, 2013). 

 Os cateteres venosos centrais são classificados em: 

  a. Curta permanência – são aqueles que atingem vasos centrais (subclávia, jugular, 

femoral) e são instalados por venopunção direta e não são tunelizados. Esses dispositivos não 

possuem nenhum mecanismo para prevenção de colonização extraluminal. São 

frequentemente empregados quando há necessidade de acesso central por curtos períodos 

(tipicamente entre 10 - 14 dias), de onde deriva sua denominação. Ex.: cateter venoso central 

mono, duplo e triplo lumens. 



   
 

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 

 

 b. Longa permanência – aqueles que atingem vasos centrais (subclávia, jugular, 

femoral) e são instalados cirurgicamente. Esses dispositivos apresentam algum mecanismo 

para evitar a colonização bacteriana pela via extraluminal. São frequentemente empregados 

quando há necessidade de acesso central por períodos mais prolongados (tipicamente acima 

de 14 dias), de onde deriva sua denominação. Ex.: cateter de Hickman, portocath (ANVISA 

2010). 

 Os cateteres venosos centrais de curta permanência devem ser mantidos com 

infusão contínua. Em situações extremas de restrição volêmica associada à dificuldade de 

acesso pode-se utilizá-lo de forma intermitente. (ANVISA, 2013). 

 As principais indicações para o uso de cateter central de curta permanência são: 1. 

Pacientes sem reais condições de acesso venoso por venóclise periférica. 2. Necessidade de 

monitorização hemodinâmica (medida de pressão venosa central). 3. Administração rápida de 

drogas, expansores de volume e hemoderivados em pacientes com instabilidade 

hemodinâmica instalada ou previsível. 4. Acesso imediato para terapia dialítica. 5. 

Administração de soluções/medicamentos que não podem ser administrados por via 

periférica. 6. Administração concomitante de drogas incompatíveis entre si (por meio de 

cateteres de múltiplos lúmens). 7. Quando o plano infusional previr necessidade de acesso 

venoso central por mais que 21 dias, preferir cateteres de média a longa permanência. 

(ANVISA, 2017)  

 A Resolução Cofen n° 564/2017, que aprova o novo código de ética dos profissionais 

de Enfermagem nos traz em seus capítulos:  

Dos Deveres- Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Dos Deveres- Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de 

imperícia, negligência ou imprudência. 
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Das Proibições- Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência técnica, 

científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à família e à 

coletividade.  

Com base na fundamentação exposta, o Coren/SC entende que o cateter venoso 

central triplo lúmen trata-se de dispositivo de curta permanência e que na literatura não consta 

como indicado para uso em tratamento domiciliar, devendo ser considerado o emprego de um 

dispositivo de longa permanência ou escolha de outra via para a administração de 

medicamentos. 

Todas as ações descritas devem ser fomentadas pela elaboração efetiva da 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) prevista na Resolução COFEN nº 

358/2009, e subsidiada pela elaboração de protocolos institucionais, que padronizem os 

cuidados prestados e os profissionais responsáveis. Além de normatizar o trabalho dos 

profissionais, contribui para redução de falhas na comunicação e redução de eventos adversos 

com o paciente no processo assistencial.  

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 02 de setembro de 2020.  

 

 

Enf Esp Laís Concellos 

Conselheira Regional 

Coren/SC 75.136 

 

Revisado pela Direção em 02/09/2020. 
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