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Ementa:Realização de ultrassonografia 

vascular por Enfermeiros 

 

1. Do fato 

 

Solicitado parecer por um enfermeiro da área hospitalar e um docente de 

universidade sobre a realização de ultrassonografia vascular por Enfermeiros para punção 

periférica, avalição da rede venosa e posicionamento do cateter. 

 

2. Da fundamentação e análise 

 

A terapia intravenosa evoluiu com o desenvolvimento de novas tecnologias 

tornando-se indispensável na área da saúde. O estabelecimento efetivo do acesso 

intravenoso periférico para a implementação de variadas terapêuticas, obtido por meio do 

uso de cateteres intravenosos periféricos (CIP), ou periféricos centrais (PICC - da sigla em 

inglês PeripherallyInserted Central Catheter), caracteriza-se como uma das intervenções 

de enfermagem realizada com maior frequência na prática clínica, e consequentemente o 

procedimento invasivo mais executado na assistência ao paciente hospitalizado 

(PEDREIRA;PETERLINE;PETTENGILL, 2008). 

Em muitas situações, os pacientes são submetidos a diversas tentativas de punção 

sem sucesso, antes da inserção do cateter, contribuindo para o aumento do estresse, 

desconforto, frustração do profissional e custos com materiais e tempo de enfermagem 

(GALLANT; SCHULTZ, 2006; JACOBSON;WINSLOW, 2005). 
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A utilização da ultrassonografia vascular (USV) para o direcionamento da inserção 

de cateteres periféricos e PICC em adultos tem demonstrado resultados positivos para a 

obtenção do acesso venoso, apresentando-se como alternativa ao método tradicional de 

punção, a partir da visualização e palpação da rede venosa periférica, principalmente em 

pacientes com histórico de punções sem sucesso, uso prévio e prolongado de terapia 

intravenosa, obesos, usuários de drogas intravenosas ou pacientes que não apresentam a 

rede venosa visível e ou palpável, sendo cada vez mais utilizada, principalmente em 

unidades de atendimento de emergência, podendo ser realizada tanto por médicos como por 

enfermeiros capacitados (NICHOLS; DOELLMAN, 2007;BENNET;BROMLEV, 2001). 

O uso do equipamento de USV auxilia a visualização da rede venosa em tempo real, 

a certificação da permeabilidade do vaso, da ausência de estenose ou trombose, 

identificação de posições anômalas, conduzindo o operador à escolha de outro local para 

punção, sem inserções desnecessárias; diferenciação de veias e artérias; redução de punções 

arteriais acidentais; aumento do sucesso da punção na primeira tentativa; redução do trauma 

tecidual e flebite mecânica; possibilita o acesso a vasos calibrosos nos membros superiores, 

promovendo a hemodiluição; favorável relação custo-benefício quando comparado à 

radiologia intervencionista convencional, aumenta a satisfação e o conforto do paciente, da 

família e do profissional (NICHOLS; DOELLMAN, 2007;BENNET;BROMLEV, 2001). 

A ultrassonografia apresenta algumas vantagens, destacando-se a segurança do 

procedimento, por ser um método não invasivo, porém exige capacitação do profissionail 

para o manuseio e interpretação correta da imagem como várias outras técnicas e aplicações 

de tecnologia em saúde. De fato, a habilidade e a capacitação do operador são tão 

importantes quanto o tipo de equipamento utilizado (WORLD HEATH ORGANIZATION, 

1998). 

Como principais desvantagens o método requer mudança na habilidade do 

profissional que realiza a punção venosa, principalmente relatada por enfermeiros, que 

verificam a necessidade de desenvolver a coordenação mãos-olhos, pois a partir da 

utilização da ultrassonografia não mais realizam a punção olhando para o local da inserção 
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do cateter, mas sim para o monitor do equipamento, ressaltando a necessidade de exercitar 

inúmeras vezes o procedimento para adquirir habilidade (NICHOLS; DOELLMAN, 2007; 

BLAIVAS; LYON, 2006). 

Neste sentido,  o Enfermeiro que utiliza a ultrassonografia para inserção de cateteres 

vasculares deve ser capacitado para compreender os princípios da física, a interpretação das 

imagens e a aquisição de habilidade manual para realizar o procedimento por meio da 

análise da imagem apresentada na tela do equipamento. Além disso, para evitar a 

ocorrência de lesões teciduais e complicações, este profissional deverá ter conhecimento 

relacionado à anatomia e fisiologia vascular e habilidade técnica avançada sobre terapia 

intravenosa para respaldar a tomada de decisão clínica (AVELAR et al., 2010). 

Em tempos passados, era desenvolvida por radiologistas que se especializavam em 

ultrassonografia para diagnóstico e intervenção, e foi sendo empregada por outras 

especialidades médicas, destacando-se as áreas de ginecologia, obstetrícia e cardiovascular. 

Na enfermagem, o uso da ultrassonografia destaca-se historicamente na obstetrícia e, mais 

recentemente, para obtenção de acesso vascular periférico (CALVERT et al., 2004). 

Nos EUA, desde os primeiros anos da década de 90 do Século XX, enfermeiros 

iniciaram o uso da USV para direcionar a passagem de PICC (BRANNAM; BLAIVAS; 

LYON; FLAKE, 2004; MILLING et al., 2005). 

Assim, enfermeiros têm utilizado ultrassonografia para identificação de imagens 

vasculares, direcionamento da punção intravenosa e a confirmação de posicionamento de 

cateteres intravasculares, após receberem capacitação para realização e interpretação 

correta das imagens ultrassonográficas. Cabe ao enfermeiro a execução de atividades 

relacionadas à terapia intravenosa e, privativamente, as de maior complexidade, 

considerando o que consta na Lei 7.498/86, regulamentada pelo Decreto 94.406/87: 

  [...] 

Art.11 O Enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe: 

I privativamente: 

[...] 

l)cuidados diretos de enfermagem a acidentes graves com risco de vida; 

m)cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam 

conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas; 
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[...] (BRASIL, 1986; 1987, grifos nossos). 

 

3. Da Conclusão 

 

 Considerando as referências supracitadas que fundamentaram a análise e 

construção deste parecer, ressalta-se que a realização da USV pelo enfermeiro tem por 

finalidade melhorar as técnicas de punção vascular e inserção de cateteres periféricos ou 

centrais, realizadas por este profissional, como um importante instrumento para a melhoria 

da prática de enfermagem aos pacientes submetidos à terapia intravascular, fazendo-se 

necessária a capacitação dos enfermeiros para a realização da punção vascular guiada pela 

USV com agregação de valores culturais, conhecimentos e habilidades técnicas, que 

promovam a máxima satisfação do paciente e da família e o mínimo, senão a ausência total, 

dos riscos que possam comprometer a qualidade e segurança pretendidas.  

 Importante salientar que o Enfermeiro deverá registrar suas ações em prontuário, 

mediante a implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem, prevista na 

Resolução COFEN 272/02 (Revogada pela Resolução COFEN 358/09). 

 

 É o parecer. 
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