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1. OBJETIVO 

Estabelecer e enfatizar cuidados com a administração de medicamentos por via 
intravenosa 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se aos Enfermeiros e Técnicos de enfermagem dos setores de 

Internação, Centro Cirúrgico, UTI e Urgência. 

 

3. SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

- POP: Procedimento Operacional Padrão; 

- IV:  Intra Venosa 

 

4. DEFINIÇÃO 

    Método de administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea,                    

através de um acesso venoso superficial ou profundo. 
  

 

5. EXECUTANTES 

- Função: Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem. 

 

6. ABORDAGEM 

 Abordagem junto à equipe de enfermagem sobre os cuidados e manuseio 
do acesso, são eles: usar sempre luva quando estiver em contato com o 
paciente, administrar medicação e observar se está na via certa.  

 Explicar o procedimento de enfermagem antes de ser executado ao 
paciente. 

 Ao administrar a medicação intravenosa, realize a inspeção visual do local 
de inserção do cateter venoso, avaliando o bom funcionamento do 
dispositivo; 

 Clampear a via que não estar sendo utilizada, para evitar a saída de 
sangue ou retorno da medicação; 
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7. MATERIAL  

 Bandeja;  

 Luva de procedimento;  

 Algodão;  

 Álcool a 70%; 

  Garrote;  

 Etiqueta para identificar o paciente, a via de administração, horário, 
número do quarto e do medicamento; 

 Seringa descartável com dispositivo de segurança; 

 Agulha descartável para aspiração/preparo do medicamento;  

  Medicamento/solução prescrita;  

 Solução prescrita para diluição do medicamento; 

 Equipo micro ou macrogotas (se necessário);  

 Cateter intravenoso periférico – AbocathR ou dispositivo de infusão 

intravenoso - ScalpR com número adequado para quantidade e 
velocidade de infusão; 

 Esparadrapo ou micropor, para fixação. 

 

8. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO: 

1. Pedir para o paciente que se identifique dizendo seu nome; 

2. Perguntar ao paciente em relação a alergia medicamentosa. Observar se o 

mesmo está com pulseira de sinalização de alergia; 

3. Em caso de nomes comuns ou semelhantes/ homônimos, pedir ao paciente para 
que diga a data de seu nascimento (dia, mês e ano) e nome da mãe; 

4. Checar o medicamento prescrito (droga certa), identificando a data/horário, 
legibilidade, dosagem (dose certa), via de administração, resposta ao 

medicamento. No caso de medicamentos trazidos em mãos, pelos pacientes, 
provenientes de outros locais onde foram armazenados, checar procedência, lote, 
validade, transporte, temperatura, e outras quesitos; 

5. Reunir o material;                                      

6. Higienizar as mãos; 
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7. Apresentar-se ao paciente e explicar o procedimento que será realizado, sanando 

todas suas dúvidas antes de iniciar a execução;  

8.  Conferir atentamente nome, validade, presença de alteração de cor e/ou resíduos   
do medicamento a ser administrado; 

9. Calçar luvas de procedimento;  

10. Verificar o local onde será realizada a punção venosa, atentar para possíveis 

restrições de local (mastectomia, distúrbios de coagulação, cateterismo e fístulas);  

11.  Realizar antissepsia da pele;   

12. Garrotear aproximadamente 10 cm acima do local escolhido para a realização da 

punção venosa, solicitar ao paciente a realização do movimento de abrir e fechar 
das mãos;  

13. Utilizar o dispositivo mais adequado para infusão do medicamento conforme as 
indicações a seguir: 

Punção com ScalpR:  

 Realizar a punção com o bisel do scalpR voltado para cima;   

 Observar se há retorno venoso, se sim, soltar o garrote;   

 Conectar o equipo ou seringa, e iniciar a infusão, controlar o gotejamento/ 
infusão de acordo com o tempo em que a solução deve ser administrada;   

 Fixar o dispositivo com microporeR ou esparadrapo e orientar o paciente 

quanto aos cuidados para não se perder o acesso venoso.   

  

Punção com cateter intravenoso periférico (AbocathR):   

 Realizar a punção com o bisel do abocathR voltado para cima;   

 Observar se há retorno venoso no dispositivo, se sim, introduzir o cateter, remover 

a agulha ou acionar o dispositivo de recolhimento automático;   

 Soltar o garrote;   

 Conectar o equipo e iniciar a infusão, controlar o gotejamento de acordo com o 
tempo em que a solução deve ser administrada;   

 Fixar o dispositivo com micropore ou esparadrapo e orientar o paciente quanto 

aos cuidados para não se perder o acesso venoso.   

 Administrar o medicamento no tempo correto, conforme prescrição ou indicação 

do fabricante, observando atentamente o retorno venoso, o paciente, e as reações 
apresentadas.    
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9. Após a finalização do procedimento: 

  Retirar o dispositivo escolhido para punção e pressionar o local com algodão;   

 Desprezar os materiais perfuro-cortantes em recipiente adequado.   

 Desprezar os materiais utilizados nos lixos apropriados;   

 Retirar as luvas de procedimento e higienizar as mãos;   

 Realizar anotação de enfermagem, assinar e carimbar no prontuário 

10. CUIDADOS COM PACIENTE: 

 Posicionamento correto do acesso; 

 Observar infiltração, flebites e reações alérgicas; 

 Qualquer alteração comunicar ao médico assistente; 
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