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Norma 
4.4.10 – Via Intravenosa  

Cap. 4 / Sub-cap. 4.4 

Aprovada em: A rever em: 

Enfermeiro Director: 

 

I – DEFINIÇÃO 

Consiste na administração de medicamentos ou soluções através de uma veia 

 

II – OBJECTIVOS 

 Permitir a absorção rápida do medicamento 

 Aplicar medicamentos a clientes impossibilitados de utilizar outra via  

 Administrar doses elevadas de medicamentos/soros 

 Manter / restabelecer o equilíbrio hidro-electrolítico 

 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A – Quem executa 

 O enfermeiro 

 

B – Frequência 

 De acordo com a prescrição médica, necessidade do cliente ou protocolo do serviço 

em vigor 

 

C – Orientações quanto à execução 

 Consultar o processo clínico para individualizar, diagnosticar, planear os cuidados e 

avaliar resultados 

 Informar o cliente sobre o medicamento 

 Identificar o cliente pelo nome e confirmar com a pulseira 

 Atender à privacidade do cliente  

 Administrar os medicamentos por via endovenosa de forma intermitente (em “bolus” 

ou num período entre 4 a 16 horas) ou contínua 

 Consultar as orientações da norma cateterização de veia periférica (2.1.2)  

 Monitorizar: sinais vitais; estado da pele e mucosas; débito urinário; peso; ocorrência 

de sede; estado de consciência; tónus muscular e valores laboratoriais sempre que 

está a ser administrada terapia com fluidos ou electrólitos 

 Executar com técnica asséptica 
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 Verificar a integridade das soluções a administrar (transparência e partículas em 

suspensão) e dos recipientes onde estão contidos, bem como as datas de validade 

 Trocar o cateter, sistema de perfusão, torneiras e prolongamentos de acordo com as 

orientações da Comissão de Controlo de Infecção Hospitalar ou do serviço em vigor. 

Não manter por períodos superiores a 72 horas, a fim de reduzir o risco de infecção 

e prevenir a lesão das veias 

 Proteger com penso estéril o local de inserção do cateter, para prevenir a 

contaminação 

 Verificar a compatibilidade dos medicamentos; não administrar em simultâneo, 

medicamentos incompatíveis entre si 

 Evitar a administração de substâncias quimicamente irritantes através dos cateteres 

periféricos 

 Verificar o local de inserção do cateter e a permeabilidade do mesmo e do sistema 

de perfusão, antes de qualquer administração  

 Aplicar prolongamentos venosos com o comprimento suficiente, para a mobilização 

do cliente, mas o mais curto possível. 

 Aplicar torneira de três vias ou obturador para cateter sempre que sejam previsíveis 

administrações subsequentes 

 

IV – RECURSOS 

 Carro de dose unitária ou tabuleiro com: 

 Material para desinfecção  

 Resguardo  

 Luvas 

 Garrote 

 Cateteres periféricos 

 Sistema de perfusão 

 Prolongamento 

 Torneira de três vias ou obturador para cateter (válvula unidireccional), se 

necessário 

 Penso esterilizado poroso, de preferência transparente 

 Seringa (s) com capacidade adequada ao (s) medicamentos (s) 

 Agulha de aspiração com filtro de partículas, ou similar 

 Medicamento/solução para perfusão  
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 Seringa com solução isotónica (cloreto de sódio isotónico a 0,9%) se necessário 

 Adesivo 

 Doseadores: regulador de fluxo, seringa ou bomba infusora 

 Folha de registo de terapêutica de enfermagem, impresso processado por 

computador ou “Palmtop” 

 Cartão, se ainda utilizado no serviço, com identificação do cliente, 

medicamento, dose, via, frequência e horário  

 Recipiente para sujos de acordo com a norma de triagem de resíduos 

hospitalares 

 

V – PROCEDIMENTO 
 

Acções de Enfermagem Justificação 

 

1.Verificar a prescrição e comparar com a folha 

de registo de terapêutica no método 

convencional 

2.Verificar o registo de terapêutica em suporte 

de papel ou electrónico com o respectivo 

medicamento 

3.Lavar as mãos 

4.Providenciar os recursos para junto do 

cliente: 

a) tabuleiro com o medicamento preparado 

e o material 

b) carro de dose unitária, sendo o 

medicamento preparado junto do cliente 

5.Identificar o cliente 

6.Instruir o cliente sobre o procedimento  

 

7.Posicionar o cliente ou assisti-lo a posicionar-

se de acordo com o local seleccionado 

 

 

1.Prevenir erros 

 

 

 

 

 

 

4.Gerir o tempo 

 

 

 

 

 

 

5.Prevenir erros 

6.Encorajar o cliente a ser independente 

Promover o auto cuidado 
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Acções de Enfermagem Justificação 

 

 

  8.Aplicar um resguardo sob o membro do 

cliente e expor a área de administração 

  9.Lavar as mãos  

10.Proceder de acordo com a norma de 

cateterização de veia periférica (2.1.2) dos 

pontos 7 a 21, se necessário 

11.Remover a tampa da torneira de três vias ou 

obturador 

12.Aplicar seringa com cloreto de sódio 

isotónico e aspirar 

13.Administrar de acordo com a norma 4.4.10.1 

ou 4.4.10.2 

 

 

  8.Proteger a roupa de eventuais perdas de 

sangue ou líquidos 

  9.Prevenir a contaminação 

 

 

 

 

 

12.Observar se há refluxo de sangue 

 

4.4.10.1 – Terapia Intermitente 

Acções de Enfermagem Justificação 

 

 

  1.Consultar os pontos 1 a 12 da norma 4.4.10 

13.Ajustar seringa/sistema ao obturador de 

cateter ou à torneira de três vias 

14.Injectar lentamente o medicamento ou 

colocar o soro em perfusão ao ritmo 

prescrito 

15.Preencher o cateter com solução isotónica, 

retirar a seringa ou sistema de perfusão e 

colocar tampa se necessário 

16.Observar a reacção do cliente ao 

medicamento 

17.Posicionar o cliente ou assisti-lo a 

posicionar-se, se necessário 

18 Apreciar o bem-estar do cliente 

19.Assegurar a recolha e lavagem do material 

20.Remover as luvas 

21.Lavar as mãos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Preparar a veia para administrações 

subsequentes 

 

16.Prevenir complicações 

 

17.Providenciar conforto e promover auto 

cuidado 

18 Facilitar a actualização do diagnóstico de 

enfermagem 

 

21.Prevenir a transmissão cruzada de 

microrganismos 
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Acções de Enfermagem Justificação 

 

 

22.Registar na folha de administração de 

terapêutica de enfermagem, ou no impresso 

processado por computador ou validar no 

“Palmtop” 

 

 

22.Validar a administração  

Documentar legalmente a administração  

 

4.4.10.2 – Terapia Contínua 

Acções de Enfermagem Justificação 

 

  1.Consultar os pontos 1 a 12 da norma 4.4.10 

13.Ajustar uma seringa com solução isotónica 

se a perfusão em curso não for compatível 

com o medicamento/soro a administrar 

14.Ajustar o sistema com prolongamento ao 

obturador ou à torneira de três vias  

15.Administrar o soro/medicamento de acordo 

com a prescrição 

16.Assegurar que o ritmo de perfusão 

corresponde à prescrição 

17.Observar a reacção do cliente  

18.Posicionar o cliente ou assisti-lo a 

posicionar-se, se necessário  

19 Apreciar o bem-estar do cliente 

20.Assegurar a recolha e lavagem do material 

21.Remover as luvas 

22.Lavar as mãos 

 

23.Registar na folha de administração de 

terapêutica de enfermagem, ou no impresso 

processado por computador ou validar no 

“Palmtop” o início da perfusão 

24.Monitorizar a reacção do cliente ao 

medicamento/soro 

 

 

13.Prevenir interacções medicamentosas 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Prevenir complicações 

18.Providenciar conforto 

Promover o auto cuidado 

19 Facilitar a actualização do diagnóstico de 

enfermagem 

 

22.Prevenir a transmissão cruzada de 

microrganismos 

23.Validar a administração  

Documentar legalmente a administração 
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Acções de Enfermagem Justificação 

 

Após a Perfusão do medicamento / soro: 

25.Calçar luvas  

26.Interromper o circuito de administração: 

a) Rodar a torneira de três vias, ajustar 

uma seringa com solução isotónica, se 

a perfusão em curso não for compatível 

com o medicamento/soro administrado, 

remover o sistema e aplicar tampa na 

torneira de três vias  

ou 

b) Remover o sistema do obturador e 

ajustar uma seringa com solução 

isotónica, se a perfusão em curso não 

for compatível com o medicamento/soro 

administrado e aplicar uma tampa se 

necessário 

27.Restabelecer a perfusão em curso  

28. Apreciar o bem-estar do cliente 

 

29. Remover as luvas 

30. Lavar as mãos 

31.Registar na folha de administração de 

terapêutica de enfermagem, ou no 

impresso processado por computador ou 

validar no “Palmtop” o fim da perfusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Facilitar a actualização do diagnóstico de 

enfermagem 

29.Prevenir a transmissão cruzada de 

microrganismos 

31.Validar a administração  

Documentar legalmente a administração 

 

VI – REGISTOS 

 Data e hora 

 Diagnósticos de Enfermagem  

 Intervenções de enfermagem 

 Resultados obtidos 

 Educação para a saúde 


