
                                                                                                                                                
 
 

EQUIPOS E BOMBAS DE INFUSÃO 

 

Os equipos são dispositivos que transportam o líquido de um reservatório até o 

paciente, e variam conforme o fabricante (ABNT, 1999). 

Aproximadamente 80% dos pacientes hospitalizados recebem terapia de infusão 

em veias centrais e periféricas. 

São várias as indicações de uso destes equipos, desde infusão de sangue e 

hemoderivados, soluções e medicamentos, drogas fotossensíveis, nutrição enteral, 

hemodiálise, aferição de pressão venosa central, irrigação, aferição de pressão arterial 

média. 

 

 

 

 

MODELOS DE EQUIPOS 

 

a) Equipo Macrogotas e Microgotas 

Indicados para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir 

soluções parenterais em pacientes por gravidade. Pode ser combinado com agulhas, 

escalpes, cateter, torneira e outro dispositivos de infusão.                                                                                              



                                                                                                                                                
 
 

 

 

 

b) Equipo Piggyback - O equipo piggyback tem um tubo mais curto (75 a 

90 cm) com um fator de gotejamento padronizado de 10 a 20 gotas/ml. É utilizado 

para administração de 50 a 100ml de infusão (PHILLIPS, 2001, p.176). 

 

 

 

c) Equipo para bomba de infusão universal / Equipo para bomba de 

infusão específica 

Existem equipos que podem ser utilizados com qualquer modelo de bomba de 

infusão e outros específicos para determinados modelos. 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

e) Equipo Fotossensível Com Coloração Âmbar:  

Tem por finalidade proteger certos fármacos que necessitam de cuidados 

específicos como proteção da luz, sob risco de perder suas características 

medicamentosas, a exemplo de certos antibióticos, drogas vasoativas e medicações 

quimioterápicas. Todo equipo fotossensível vêm com a capa plástica protetora, que 

reveste o medicamento, protegendo-o da luz. 

 CONTRAINDICAÇÕES: Com hemoderivados. 

 

 

Exemplos de DROGAS FOTOSSENSÍVEIS: 

 

DROGAS VASOATIVAS: 

- Nitroprussiato De Sódio  

- Dopamina 

- Clorpromazina 

- Epinefrina/Adrenalina 

- Noradrenalina 

 

PSICOTRÓPICOS, ANESTÉSICOS, ANTAGONISTAS: 

- Cloridrato de Naloxona  

- Diazepam  

- Prometazina 

- Fentanil 

- Sulfentanila 

- Morfina 

- Meperidina 



                                                                                                                                                
 
 

- Haloperidol   

- Halotano 

 

ANTIBIÓTICOS: 

- Anfotericina 

- Ampicilina 

- Cefalotina 

- Cefazolina 

- Ceftazidima 

- Ceftriaxona 

- Ciprofloxacina 

- Clindamicina 

- Metronidazol 

- Polimixina B  

 

ANTINEOPLÁSICOS: 

- Carmustina 

- Carboplatina 

- Cisplatina 

- Dacarbazina 

- Vincristina 

- Anticorpos Monoclonais (Vários) 

 

VITAMINAS:  

- Acetato De Retinol  

- Acetato De Tocoferol  

- Ácido Ascórbico  

- Cianocobalamina  

- Cloridrato De Pirodoxina  

- Cloridrato De Tiamina  

- Ergocalciferol 

- Fitomenadiona  

- Riboflavina B  



                                                                                                                                                
 
 

OUTROS: 

- Dipirona 

- Furosemida 

 

f) Equipo com Bureta 

Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de soluções parenterais 

com câmara graduada.  Muito utilizado em pacientes pediátricos e Neo-Natal. Pode ser 

usado combinado com agulhas, scalps, cateter, torneira e outros dispositivos de 

infusão. 

A bureta possui câmara de controle de volume, sendo indicada para 

administração intermitente de volume de fluido medida em uma câmara graduada. 

 

 

g) Equipo Nutrição Enteral 

Os equipos para nutrição enteral (dietas) têm coloração diferenciada dos demais 

tipos de equipos, para que o profissional não se confunda  na hora da instalação. 

Apresentam também um conector escalonado para ser conectado a sondas enterais e 

gástricas. 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

h) Equipo Multivias 

Sua principal função e duplicar o acesso venoso, conectando 2 vias de infusão, 

para  administração simultânea de medicamentos/soluções. Possuem conectores  que 

podem ser “luer lock fêmea” com tampas e “slip macho” universal com protetor. 

 

 

 

i)Equipo para Transfusão Sanguínea  

Dispositivo para infusão, controle de fluxo e dosagem de sangue e derivados.                           

O produto hemoterápico deve ser transfundido com equipo com filtro de 170µ capaz de 

reter coágulos e agregados.  

 

 

 

j) Equipo de artroscopia 2, 3, 4 ou mais vias 

Indicado para procedimentos de artroscopia, possui até 4 vias de ligação em PVC 

flexível em um único conector ramificado, o que possibilita o aumento do fluxo de soro. 

A extensão é esterilizada e possui ponta introdutora para a adaptação aos frascos ou 

bolsas de soro. 



                                                                                                                                                
 
 

Na SAS esses equipos são tratados como material especial com solicitação de 

VPP “SIM” conforme nossa diretriz interna de Materiais que necessitam de VPP. 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

TROCA DE EQUIPO:  

Abaixo seguem as recomendações da ANVISA para troca de equipo (Manual de 

Medidas de Prevenção de Infecção relacionadas à assistência à saúde) 

 

- Infusão contínua – proceder a troca a cada 72-96h. 

- Infusões intermitentes – proceder a troca a cada 24h.  

- Nutrição parenteral – proceder a troca a cada 24 h. 



                                                                                                                                                
 
 

- Emulsões lipídicas – proceder a troca a cada de 12h / 24h. 

- Administração de sangue e hemocomponentes – Proceder a troca a cada 

bolsa. 

- O sistema de infusão deve ser trocado na suspeita ou confirmação de 

IPCS. 

- Na administração de profonol trocar a cada 6 a 12 horas 

 

MODELOS DE BOMBAS DE INFUSÃO 

 

Bombas de infusão são usadas quando se necessita de maior precisão na 

aplicação de fluidos no paciente, ou quando é necessário empregar fluxos maiores que 

os obtidos com sistemas gravitacionais ajustados manualmente. O controle do fluxo 

pode ser volumétrico ou não-volumétrico, e o mecanismo de infusão pode ser 

peristáltico, por pistão ou por seringa. 

Exemplos de fluxos: 

- Bomba de infusão com controle de fluxo volumétrico: 25ml/h  

- Bomba de infusão com controle de fluxo não-volumétrico: 20gotas/min  

- Bomba de infusão de seringa: 5ml/h (0,1 a 99,9 ml/h, dependendo da 

seringa) 

 

A infusão contínua de drogas pode ser usada para aplicação de: 

 

- Drogas vasoativas, para controlar a pressão arterial;  

- Anestésicos durante cirurgias;  

- Quimioterapia para tratamento de câncer;  

- Agentes indutores de trabalho de parto;  

- Drogas antiarrítmicas;  

- Insulina;  

- Supressores de dor e de trabalho de parto; 

- Hormônios; etc. 

 

 Onde são usadas:  

- Em oncologia, nos tratamentos de quimioterapia;  



                                                                                                                                                
 
 

- UTI, para administração contínua de drogas cardiovasculares;  

- Unidades de queimados;  

- Durante e após cirurgias;  

- Tratamento de pacientes desidratados  

- Neonatologia (devido ao baixo peso e sensibilidade dos pacientes é 

indispensável a utilização de sistemas de infusão precisos e confiáveis); 

- Em terapias intra-vasculares feitas na casa do paciente 

 

 Critérios de utilização:  

- Quando se necessita maior precisão do que a obtida com os métodos 

gravitacionais;  

- Quando for necessário pressão positiva para vencer a pressão do vaso 

sanguíneo, como em terapia intra-arterial; 

- Quando a extravasão da droga infundida estiver associada a morbidade;  

- Quando o volume total a ser infundido não puder ser ultrapassado;  

- Quando especificado pelo fabricante da droga;  

- Quando a taxa de administração da drogas for pré-determinada; 

- Quando a bomba representar um método efetivo para a diminuição de 

risco ao paciente. 

 

a) Bomba de infusão volumétrica 

As bombas de infusão volumétrica, segundo PHILLIPS (2001), são usadas para 

administrar fluidos intravenosos, normalmente em quantidades grandes, mas que 

precisam ser controlados e precisos quanto à dosagem administrada. 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

b) Bomba de seringa 

 

Bombas com mecanismo de infusão com seringa ou bombas de seringa utilizam 

uma seringa como reservatório da droga; garantem precisão elevada e fluxo contínuo 

para pequenos volumes (menores que 100ml) de medicamentos potentes. Por 

infundirem soluções com precisão elevada e baixo fluxo, são particularmente 

apropriadas para aplicações pediátricas e terapia intensiva, onde volumes pequenos de 

medicamentos com concentração elevada devem ser infundidos por um longo período 

de tempo. 

 

c) Bomba de infusão ambulatorial 

 

A bomba de infusão ambulatorial ou portátil é leve e compacta, tendo 

importância significativa no cuidado de longa duração. Tal equipamento é capaz de 

administrar a maioria das terapias de infusão, por exemplo, quimioterapia, nutrição de 

parenteral total, hormônio de crescimento humano, entre outros. A principal 

desvantagem da bomba de infusão ambulatorial ou portátil é o limitado tempo de 

carga da bateria; ela funciona com sistema de bateria e requer carregamento 

frequente (ECRI, 2001c). 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

d) Bombas Elastoméricas / Descartáveis 

 

As bombas de infusão descartáveis habitualmente utilizadas podem ser 

totalmente descartáveis (Infusor LV da Baxter, Surefuser da Nipro, Autofuser da BMR) 

ou parcialmente descartáveis, quando o equipo é descartável e a bomba é reutilizável. 

(Ex Paragon da BMR). Estes dispositivos podem ser programados para vazão de até 7 

dias e tem capacidade volumétrica que varia de 50 a 300ml.  

Não há previsão de cobertura de acordo com o rol da ANS, pois se trata de 

material para uso domiciliar. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

 

 

e) Bomba de Insulina 

 

Bombas de insulina são bombas para uso ambulatorial  específicas para infusão 

de insulina em indivíduos portadores de diabetes Tipo I (insulina-dependentes). A 

infusão se dá através de um cateter subcutâneo inserido na região abdominal.  

Não há previsão de cobertura de acordo com a ANS, pois se trata de 

equipamento de uso domiciliar. 
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