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1. Resumo: A infusão de drogas por cateteres vasculares é um importante veículo 

no tratamento de pacientes hospitalizados, sendo a manutenção destes uma 

atribuição exclusiva da equipe de enfermagem. Algumas complicações podem 

ocorrer durante a terapêutica, como: infiltração, extravasamento, flebite e infecção 

dificultando a adesão do paciente à terapêutica proposta. Esta pesquisa bibliográfica 

teve como objetivo investigar os cuidados de enfermagem para prevenir as 

complicações relacionadas aos cateteres vasculares. 

2. Introdução: O cateter venoso periférico é um dispositivo intravenoso inserido 

através de uma veia superficial ou profunda de localização periférica para infusão de 

fluídos e drogas por curto período de tempo, não devendo exceder 96 horas de 

permanência, segundo a Infusion Nurse Society (2000).  

Segundo a literatura, problemas como falta de treinamento, maus hábitos 

decorrentes da falta de adesão da técnica correta desde o momento da punção até 

sua manutenção resultam em complicações relacionadas aos cateteres periféricos, 

que provocam iatrogenias dificultando a continuidade da terapêutica proposta. Essas 

complicações podem ser prevenidas com cuidados de enfermagem adequados. 

Os conhecimentos dos cuidados preventivos podem subsidiar a atuação da equipe 

de enfermagem para que o uso de cateteres durante a internação seja uma 

ferramenta a favor do paciente e não um instrumento que lhe cause mais problemas. 

3. Objetivo: Descrever os cuidados de enfermagem para prevenção de 

complicações com cateteres vasculares periféricos. 

4. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica construída a partir de 

artigos científicos publicados entre 1991 a 2017. Foram consultadas as bases de 

dados da Biblioteca Virtual em Saúde. As palavras chave investigadas foram: 

cateterismo periférico, flebite e  extravasamento de material terapêutico e cuidados 

de enfermagem.  

5. Desenvolvimento: Alexander (2000) relata que as complicações decorrentes de 

terapêutica intravenosa podem ser: A infiltração, que é definida como o 

deslocamento do cateter da veia, com conseqüente saída de solução ou fármaco 

não vesicante para o espaço extra-vascular. A flebite, que é a inflamação da veia, 

identificada com a visualização da veia rígida, tortuosa, sensível e dolorosa, com 

eritema e sensação de queimação, com ou sem drenagem purulenta pelo local da 

inserção do cateter. O extravasamento, definido por Adami et al (2001) e Craven 

(2006) como o escape das drogas do vaso sanguíneo para os tecidos 



circunjacentes, e seus efeitos tóxicos locais variam podendo causar dor, necrose 

tissular ou descamação do tecido e flebite. A infecção, que consiste em presença de 

bactérias na veia do local da inserção ou sistêmica.      

6. Resultados: Os cuidados preventivos foram discutidos segundo as complicações 

possíveis.  

6.1 Extravasamento e infiltração: Evitar o uso do mesmo sítio para múltiplas 

punções ou em pequenos intervalos de tempo, garroteamento por tempo excessivo, 

correlação indevida entre calibre do vaso e do dispositivo empregado, excesso de 

circuito sem fixação efetiva, transfixação de vasos ou deslocamento da agulha no 

interior do vaso, tempo prolongado de uso do mesmo sitio, excesso de adesivos nas 

áreas adjacentes aos dispositivos, falta de oclusão eficaz, umidade ou sujidade 

nesses locais (MAKI; RINGER, 1991, HADAWAY, 2002; PHILLIPS, 2005; BONASA, 

SANTANA, 2005; ARREGUY-SENA, CARVALHO, 2007). 

6.2: Flebite: Phillips (2001) e Ferreira (2007) recomendam utilizar cateteres de 

menor calibre prevenindo a irritação mecânica da parede das veias, escolher o local 

de punção onde se encontram veias mais calibrosas como a região do antebraço e 

diluir adequadamente as drogas utilizadas. 

6.3 Infecção: Conforme orientação do Center for Disease Control and Prevention 

(CDC), algumas recomendações devem ser observadas para a redução do risco de 

infecção relacionada ao cateter intravenoso: a educação e treinamento da equipe de 

saúde, vigilância do sítio de punção, higiene das mãos e técnica asséptica, anti-

sepsia da pele, tipo de curativo, uso de filtros de linha, troca do sítio de punção, 

troca dos sistemas de infusão, sistemas de administração sem agulhas e sistemas 

multidoses (O’GRADY, 2011). 
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