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EDITORIAL

Pensar em sistema de infusão nos 
remete a aspectos importantes 
como garantir segurança ao pa-
ciente e ao profissional da saúde 
(PS). Garantir uma assistência 
segura  aos pacientes que são 
submetidos à infusão intravenosa 
tem sido tema de debate atual no 
que se refere à ocorrência de 
eventos adversos, sejam infec-
ciosos (infecção de acesso 
vascular e infecção da corrente 
sanguínea) ou não infecciosos 
(erros medicamentosos - droga, 
dose, via de administração e/ou 
hora errada), sendo ambos os 
eventos com potencial de ser fatal 
para o paciente. 
Por outro lado, a terapia de infu-
são intravenosa sempre apre-
sentou alto risco, especialmente 
aos profissionais de enfermagem 
no contato com sangue, pela pos-
sível aquisição de agentes como 
os vírus da hepatite B e C e HIV 
em um acidente percutâneo.
Entre as medidas para prevenir as 
infecções da corrente sanguínea 
relacionadas a acessos vascu-
lares, é manter o sistema fechado. 
O termo sistema fechado gera 
uma série de dúvidas. Por con-
ceito – RDC 45/2003, um sistema 
fechado de infusão é aquele  que  
durante o  preparo e a  administra- 

ção não permite contato da solu-
ção estéril com o meio ambiente, 
e que se refere a soluções paren-
terais de grande volume (> 100 
mL) em embalagem colapsável e 
não há necessidade de usar agu-
lhas de respiro. Mas, manter o sis-
tema fechado inclui também ou-
tros cuidados como não desco-
nectar o sistema (equipo de soro e 
bureta) desnecessariamente 
(para paciente andar no corredor, 
por exemplo) e ter o máximo de ri-
gor asséptico no seu manuseio.
E, quanto aos conectores – valvu-
lados ou não, fazem parte do sis-
tema fechado? Originalmente, 
conectores fazem parte da cate-
goria de dispositivos de segu-
rança, pois não há necessidade 
de utilizar agulha, e foram desen-
volvidos para promover a segu-
rança do PS. Entretanto, existe 
uma preocupação quanto ao risco 
de infecção da corrente sanguí-
nea devido à configuração – 
dificuldade em realizar a limpeza/ 
desinfecção adequada. Existem, 
portanto, “oportunidades” ou ne-
cessidades de melhorias para a-
tender a esse quesito, sejam para 
desenvolver novas tecnologias, 
assim como estudos científicos  
que  evidenciem  a melhor prática
de desinfecção (produto  e  tempo 

de fricção) e estratégias de trei-
namento dos PS. 
Sem dúvida nenhuma, ocorreram 
avanços significativos nos últimos 
anos, visando a prevenção e re-
dução de eventos adversos infec-
ciosos e não infecciosos. Equi-
pamentos (bombas de infusão), 
materiais (curativos) e dispo-
sitivos vasculares (cateteres, 
agulhas com sistemas de segu-
rança e conectores) vêm sendo 
desenvolvidos e aprimorados 
buscando a segurança e efetivida-
de. Este é um campo em que os 
enfermeiros devem (deveriam) ter 
um papel fundamental na indi-
cação ou escolha de produtos, na 
identificação de necessidades clí-
nicas para solicitar mudanças às 
empresas, monitorar a implemen-
tação de novas tecnologias e pro-
ver o treinamento da equipe quan-
to ao uso adequado.

 

Enfermeira do Serviço de Controle de 
Infecção do Hospital Albert Einstein.

Julia Yaeko Kawagoe

Reflexões sobre sistema de infusão 



ENTREVISTA

1- O uso de dispositivo de infusão 
sem agulha tem sido recomen-
dado para diminuir risco de infec-
ção. Na sua opinião, de que ma-
neira esta recomendação tem con-
tribuído para o controle de infeção 
relacionada a cateter?

Na verdade os conectores sem agu-
lhas em si não devem ser considera-
dos como um fator de proteção contra 
a contaminação dos sistemas de infu-
são de maneira isolada. As experiên-
cias práticas de cada instituição que 
utiliza esses dispositivos tem mostra-
do que por vezes ele pode ser até 
mesmo um fator que leva ao aumento 
no risco de infecções relacionadas 
aos dispositivos vasculares, porém 
cada vez mais temos percebido que 
os resultados positivos, ou seja, a 
diminuição das taxas de infecção têm 
sido relatadas por instituições que 
utilizam os mesmos de maneira 
adequada, realizando a troca de a-
cordo com a recomendação dos fa-
bricantes e guidelines internacionais 
e nacional, como é o caso das dire-
trizes práticas da INS Brasil lançadas 
no ano passado. Outro fator funda-
mental é a realização da desinfecção 
dos dispositivos com solução alcoó-
lica antes e após a conexão das 
seringas, equipos, extensores, dânu-
las entre outros. Não podemos es-
quecer do cuidado primordial na pre-
venção das infecções que é a higie-
nização das mãos. O design do dis-
positivo e o mecanismo de funciona-
mento também podem interferir nos 
resultados, enfim, são muitos os fa-
tores relacionados e a principal ob-
servação que tem sido percebida é a 
de que o aumento ou diminuição das 
taxas de infecção relacionadas aos 
dispositivos para infusão estão pro-
ximamente relacionados à qualidade 
do cuidado com que os mesmos são 
utilizados/manipulados, portanto a e-
ducação profissional e a vigilância do 
cumprimento das recomendações 
são imprescindíveis para garantir 
bons resultados.

2 - Qual a recomendação para pe-
riodicidade de troca do dispositivo 
de infusão sem agulha?

Nesta questão lembramos nova-
mente o papel do fabricante e dos 
guidelines, porém ao adotarmos uma 
recomendação ela precisa ser cui-
dadosamente analisada, pois nem 
sempre é adequada para o dispo-
sitivo escolhido, como por exemplo, a 
periodicidade de troca pode estar 
atrelada a matéria prima com que é 
confeccionado o dispositivo, mais es-
pecificamente a resistência dos ma-
teriais principalmente às soluções 
que contêm álcool na sua formula-
ção, a compatibilidade com as dro-
gas que serão infundidas através dos 
mesmos e o número de acionamen-
tos previsto. 
No geral a recomendação tem sido 
de que a troca seja realizada a cada 
72 horas, no entanto há fabricantes 
que recomendam períodos diferen-
tes deste. Ainda não está disponível 
no mercado brasileiro os conectores 
recobertos com substâncias que 
apresentam atividade antimicrobia-
na, é preliminar, mas se houver evi-
dências esses poderão ser trocados 
com intervalo de tempo maior.

3 - De que maneira deve ser feita a 
seleção do dispositivo de infusão 
sem agulha?

A seleção deve ser feita de maneira 
cuidadosa e antes da decisão, iden-
tificar a necessidade institucional, 
pois os mesmos devem atender o 
propósito terapêutico da população 
assistida na instituição. Sugerimos 
ainda, como está muito bem lembra-
do no “Fique Atento” deste número do 
INSforme (07) a consulta ao work-
book do CDC (centers for disease 
control and prevention).
Para auxiliar nesse processo apre-
sentamos a seguir as características 
do que acreditamos ser um conector 
ideal: transparente, leve, apresentar 
facilidade  de  desinfecção e manipu-
lação, ser compatível com os siste-
mas disponíveis no mercado brasi-
leiro, livre de látex, livre de fitalatos 
(DEHP), ausência de metal, alta ca-
pacidade de fluxo, ser compatível 
com sangue hemocomponentes e li-
pídios, resistir a grande número de a-
cionamentos,  minimizar  refluxo   no 

momento da desconexão, ser auto 
selante, dispensar o uso de agulhas 
metálicas, suportar pressão, ser re-
sistente as soluções que contêm 
álcool e não dificultar a coleta de a-
mostras de sangue para exames 
laboratoriais.

4 - Quais os benefícios do uso des-
te dispositivo para a equipe de 
saúde?

O maior benefício é sem dúvida a pro-
teção contra os acidentes perfuro-
cortantes. Lembramos outros princi-
palmente para a equipe de enfer-
magem, pois além de aumentar a se-
gurança dos profissionais, facilitam o 
trabalho durante o preparo e admi-
nistração de medicamentos, solu-
ções e coleta de amostras, diminui o 
tempo gasto para assistência aos pa-
cientes, diminui a exposição aos fár-
macos desde que manipulados ade-
quadamente e lembrar sempre da se-
gurança do paciente ao proteger nos-
sos profissionais.

5 - De que forma este dispositivo 
con-tribui para a manutenção do 
sistema fechado de infusão?

O conceito de sistema fechado de in-
fusão é bastante controverso, por-
tanto nesta questão não vamos dis-
cutir o conceito, mas sim ressaltar 
algumas características que auxiliam 
na propriedade protetora desses dis-
positivos.
Conforme descrito na questão de nú-
mero 03 onde apresentamos as ca-
racterísticas de um dispositivo ideal, 
acrescentamos a questão da pre-
sença de respiros nos artefatos de 
sistemas de infusão e ressaltamos 
que os equipos comuns e os gradu-
ados (buretas®) devem ser utilizados 
somente para a infusão de medica-
mentos e soluções em que está indi-
cado o uso de frascos rígidos que não 
garantem a drenagem completa da 
solução sem a presença do mesmo. 
Estes materiais devem ser providos 
com respiros com capacidade de re-
tenção de partículas de 0,22 micras e 
serem hidrofóbicos.

Dirceu Carrara 
Enfermeiro Chefe da CCIH do Instituto do Coração  

Membro do Conselho Curador da INS Brasil



LIVRO COMENTADO

As exigências crescentes da sociedade 
brasileira em relação à Saúde experi-
mentadas a partir da segunda metade do 
século XX se acentuaram nas duas últi-
mas décadas, e o consumo de bens e 
serviços que acompanhou esse fenô-
meno impôs a preocupação com a qua-
lidade. Isso se deu não só em função da 
com-petição de mercado, mas também 
em favor da adequação e reorganização 
da assistência à saúde, que adquiriu 
status de direito do cidadão e respon-
sabilidade do Estado. Por isso a ne-
cessidade de investir na qualidade dos 
serviços de saúde se tornou muito 
presente nos dias atuais e representa 
grande desafio para os profissionais 
comprometidos com esse aspecto, não 
só no atendimento às demandas do 
cotidiano das organizações prestadoras 
desses serviços, como na capacitação e 
desenvolvimento pessoal buscados das 
mais diversas formas para fazer frente a 
essas demandas.
Variadas possibilidades de acesso ao 
conhecimento e desenvolvimento de 
competências estão disponíveis com as 
facilidades proporcionadas pelos meios 
de comunicação e interação humana que 
estão ao alcance da maior parte desses 
profissionais. Apesar disso, em que pese 
a apresentação atraente da comunicação 
eletrônica e a rápida apropriação de 
informações que esses meios propor-
cionam, ainda é nos livros que se en-
contra a oportunidade de fruir com menor 
velocidade e maior profundidade de con-
ceitos, teorias, proposições de modelos e 
avaliações de práticas, de maneira a re-
alizar a reflexão profunda sobre esses 
construtos e exercer a crítica das idéias. 
“Gestão da qualidade: ferramentas uti-
lizadas  no  contexto  contemporâneo da 
saúde”, de autoria de Vera Lucia de 
Souza Alves é um livro que pode pro-
porcionar essa experiência, não porque 
se dedica a profundas discussões sobre 
o assunto, mas porque se presta a iniciar 
o profissional no tema, habilitando-o a 
consumir outros produtos e a fazer com-
parações, suposições como conseqüên-
cia da análise dos recursos apresen-
tados.

A autora, enfermeira e pedagoga com 
vinte anos de prática assistencial e ge-
rencial desenvolvidas  em   conceituadas 
instituições hospitalares paulistanas, 
consultora na área de Qualidade e Ge-
renciamento de Risco, investe em sua 
formação por meio de cursos de pós-
graduação lato e estrito senso. De posse 
dessas credenciais, procurou reunir, 
nesta publicação, elementos importantes 
para o profissional interessado na im-
plementação e desenvolvimento do pro-
cesso de qualidade nas organizações 
prestadoras de serviços de saúde, sem 
restringir o acesso exclusivamente aos 
elementos da equipe de enfermagem.
Editado em 2009 pela Martinari, com 
quatro divisões, depois de breve introdu-
ção aos conceitos sobre gestão da quali-
dade no contexto saúde e apresentação 
dos principais modelos de acreditação e 
certificação desses serviços – Compro-
misso com a Qualidade Hospitalar 
(CQH), Organização Nacional de Acre-
ditação (ONA), Joint Comission Interna-
tional (JCI) e Canadian Council on Health 
Services Acreditation (CCHSA), o livro 
aborda as Ferramentas para a Gestão e 
as Ferramentas da Qualidade Aplicadas 
à Saúde.
De fácil leitura e compreensão porque 
apresentadas didaticamente, dezenove 
ferramentas da qualidade são expostas 
na terceira parte. Mapas de repre-
sentação, como o Diagrama de Ishikawa 
e Diagrama de Pareto, ao lado de recur-
sos de apoio para a tomada de decisão, 
como o Plano Ação Modelo 5W3H e a 
Análise de Modo e Efeito de Falhas 
(FMEA) são conceituados, têm os seus 
elementos descritos, a indicação de uso 
e benefícios enumerados e a apresen-
tação gráfica contemplada. 
De um simples Cronograma a uma Matriz 
GUT, cada uma das ferramentas é deta-
lhada com objetividade, permitindo a lei-
tura em seqüência ou convidando o leitor 
a escolher sua ordem de preferência. A 
organização do capítulo também é útil 
para consultas rápidas e diretas à ferra-
menta de interesse, atendendo à neces-
sidade que às vezes o gestor tem de a-
cessar determinado conteúdo.

A última parte apresenta as Ferramentas 
para a Gestão, entre as quais estão ele-
mentos clássicos como o Planejamento 
Sigma e o Balanced Score Card, dentre 
outros modelos.
Assim como nas ferramentas para a qua-
lidade, a apresentação é bastante obje-
tiva, descrevendo os princípios de utili-
zação da ferramenta, quando perti-
nentes, sua origem e meios de difusão, 
os passos que devem ser seguidos para 
a sua utilização e as circunstâncias em 
que estão indicadas sua aplicação e 
benefícios que podem ser obtidos. 
Modelos representativos das ferramen-
tas ilustram o texto e servem de guia para 
a apreciação de seus com-ponentes e do 
conjunto da proposição.
De acabamento simples, mas bem cui-
dado, o livro tem, nas referências atua-
lizadas e diversificadas que encerram o 
texto, outra fonte importante de consulta, 
que pode auxiliar o estudioso que se 
iniciou na apropriação do tema e deseja 
continuar se aprofundando.
Assim, o livro cumpre importante papel 
de difusor de idéias e, diferentemente de 
produtos existentes em profusão no 
mercado editorial, não faz a apologia da 
qualidade ou prescreve “modelos-pa-
nacéia”, tão ao gosto dos gestores desa-
visados, que buscam, no consumo afoito 
de modismos, receita infalível para as 
dificuldades da gestão em tempos 
difíceis. Sem qualquer pretensão nesse 
sentido, o texto, que lembra as formu-
lações de guias de procedimento, hábito 
presente na Enfermagem há muito tem-
po, cumpre o que promete – oferece 
meios para o profissional se apropriar do 
conhecimento, habilitando-o a empregar 
esses recursos na gestão da qualidade 
de serviços de saúde.

Gestão da Qualidade: 

Ferramentas utilizadas no 

contexto comtemporâneo 

da saúde por Maria Cristina Sanna¹

 

¹ Enfermeira, Mestre e Doutora em Enfermagem pela 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo 
com Pós-doutorado pela Escola de Enfermagem Anna 
Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 



ARTIG0 COMENTADO

EXPEDIENTE

Os autores descrevem sobre a impor-
tância da prática responsável do enfer-
meiro em terapia intravenosa que requer 
especialização e conhecimento na infu-
são de fluidos e medicamentos. O enfer-
meiro que atua nesta área deve através 
deste conhecimento gerenciar o cuidado 
aos pacientes hospitalizados, ambulato-
riais e em cuidados domiciliares. A admi-
nistração de fluidos e medicamentos por 
via intravenosa podem trazer alto risco 
devido a múltiplos fatores relacionados 
ao paciente submetido a esta terapia. A 
ocorrência de erros na administração de 
fluidos e medicamentos podem resultar 
em eventos adversos, com risco de vida 
para o paciente.
Mesmo com a ausência de um erro clíni-
co o paciente ainda corre o risco de apre-
sentar evento adverso em função do me-
dicamento administrado. Por definição a 
má prática é negligência do profissional, 
a má atuação profissional pode resultar 
em pacientes e clientes insatisfeitos cul-
minando com ações contra o enfermeiro, 
o espelho desta prática analisa a neces-
sidade a competencia do enfermeiro em 
terapia intravenosa em todo mundo, a 
Infusion Nurses  utiliza  múltiplos tipos de
conselhos  médicos,  análise  de dados e 

Conselho Editorial: 
Rita Tiziana Verardo Polastrini  
Dirceu Carrara 
Maria de Jesus Harada

Projeto Gráfico e Arte Final:
www.marketingsolutions.com.br

discussão sobre ações e produtos res-
ponsáveis com informações fundamen-
tais que possam ter impacto importante 
na prática do enfermeiro.
É necessário regulamentar a prática do 
enfermeiro nesta área, o objetivo, a com-
petência e critérios da prática definem o 
papel do enfermeiro na terapia intra-
venosa. É essencial que o enfermeiro 
que pratique a terapia de infusão seja 
competente para otimizar o cuidado ao 
paciente.
Para nortear o trabalho do enfermeiro em 
terapia de infusão a Infusion Nurses So-
ciety publicou o documento Infusion Nur-
sing Standards of Pratice onde descreve 
sobre a competência do profissional e 
reforça a necessidade do conhecimento 
para sua atuação. Órgãos regulamen-
tadores norteiam a prática do enfermeiro 
supervisionando suas atuações evitando 
a má prática profissional. O enfermeiro 
de terapia de infusão deve ter conhe-
cimento sobre anatomia, fisiologia, sis-
tema vascular, para realizar suas ativi-
dades.
O conhecimento inclue considerações 
sobre  aspectos  psico sociais,  cuidar do
paciente de forma holística e colabo-
ração dos membros da equipe de saúde.

O conhecimento da tecnologia é de 
extrema importância. Competência é um 
componente importante da qualidade da 
prática e inclui comunicação, educação 
do paciente, tecnologia, educação con-
tinuada, aspectos legais, garantia de 
qualidade, pesquisas, consultas, gerên-
cia clínica e processo orçamentário. Um 
plano de cuidados deve ser realizado 
para melhorar a qualidade da assistência 
prestada ao paciente tendo-se em mente 
que este plano pode ser utilizado por 
outros membros da equipe de saúde. 
A documentação é parte importante des-
te processo, todo o trabalho realizado, 
plano de cuidados estabelecido, mudan-
ça de condutas e comunicação com o pa-
ciente deve estar documentado para se-
gurança do mesmo e da equipe de saúde. 
Para que o enfermeiro possa realizar com 
efetividade e segurança seu trabalho em 
terapia de infusão é necessário estabe-
lecer padrões e práticas. O preparo do 
profissional, aliado ao conhecimento e 
documentação como protocolos assis-
tenciais, garantirá uma assistência res-
ponsável, minimizando risco relacionado 
à segurança do paciente e ações éticas 
relacionada ao exercício profissional. 

Aspectos da prática responsável.
Diehi-Svrjcek Beth C, Dawson Brandie, Duncan Linda L. Aspects of Practice Liability 

Journal of Infusion Nursing 2007 Set; 30: 274-279. por Rita Tiziana  Verardo Polastrini
Presidente da INS Brasil

AGENDA
Annual Mettings INS - 15 a 20 de Maio de 2010 Flórida - EUA (www.ins1.org) 
II Fórum Regional de Terapia Intravenosa - Outubro de 2009 – Região Sul. 
Foruns Regionais de Terapia Intravenosa INS Brasil 2010 – Março, Junho e 
Novembro.

FIQUE ATENTO

A escolha adequada dos componentes do sistema para infusão 
intravenosa contribui para o sucesso da terapia intravenosa, assim é 
importante que as instituições de saúde procedam com avaliação 
criteriosa das características técnicas, de composição e de qualidade 
dos dispositivos a serem adquiridos, para garantir a segurança do 
paciente e do profissional durante a execução do procedimento. Fique 
atento se estes possuem: boa integridade estrutural; alta resistência a 
dobras; fácil inserção; baixa trombogenicidade e aderência bacteriana; 
boa bioestabilidade; inércia a interação de células e tecidos e facilidade 
de manuseio e desinfecção. 
Para saber mais acesse o site: 

Prof. Dra. Maria J.C.S. Harada  - Comissão Científica da INS Brasil
http://www.cdc.gov/Sharpssafety/pdf/sharpsworkbook_2008.pdf

insbrasil@insbrasil.org.br

www.insbrasil.org.br
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