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1. Do fato 
 
 
 
Solicitado parecer por enfermeiro sobre a prescrição de salinização de cateteres por este 
profissional. 
 
 
2. Da fundamentação e análise 
 

  
 A terapia intravenosa é considerada como um importante recurso terapêutico, sendo 
indicada para a maioria dos pacientes hospitalizados, representando por vezes uma 
condição prioritária para o seu atendimento. 

A lavagem dos cateteres (flushing) vem sendo realizada com solução fisiológica 
(NaCl 0,9%) 1, com várias finalidades, porém a principal é a manutenção da permeabilidade 
e a prevenção de complicações decorrentes da associação medicamentosa. 2,3 

A prática da manutenção da permeabilidade dos cateteres vasculares com solução 
fisiológica (NaCl 0,9%) tem sido pesquisada há alguns anos, apresentando como vantagens 
à heparinização o baixo custo, ser um procedimento mais simples, além de eliminar a 
possibilidade de incompatibilidade com as drogas e soluções administradas. 4 

Conforme estabelecido na lei do exercício profissional 7498/86, Art8 - O 
Enfermeiro exerce todas as atividades de Enfermagem, cabendo-lhe:5 

... 
c) planejamento, organização, coordenação, 
execução e avaliação dos serviços de assistência de 
Enfermagem; 

 Assunto: Prescrição de salinização de cateter por 
enfermeiro 
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f) prescrição da assistência de Enfermagem;  
... 
h) cuidados de Enfermagem de maior complexidade 
técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões 
imediatas; 
... 
 
II - como integrante da equipe de saúde:  
... 
c) prescrição de medicamentos estabelecidos em 
programas de saúde pública e em rotina aprovada 
pela instituição de saúde; 

f) participação na elaboração de medidas de 
prevenção e controle sistemático de danos que 
possam ser causados aos pacientes durante a 
assistência de Enfermagem; 

... 
 
3. Da conclusão 

Assim, recomenda-se que os procedimentos realizados por enfermeiros devem 
sempre ter respaldo em evidências científicas para garantir a segurança do paciente e do 
profissional. Observada a literatura e as boas práticas de administração de 
medicamentos, informamos que a prescrição de salinização de cateteres vasculares pode 
ser realizada pelo enfermeiro, desde que seja estabelecido em protocolo institucional, 
conforme reza a lei do exercício profissional supracitada. 
 
 
É o nosso parecer. 
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