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O VOLUME DA NUTRIÇÃO PARENTERAL INFUNDIDO 
ESTÁ EM DESACORDO COM O PROGRAMADO.

O que devo investigar?
 As Bombas de Infusão (BI) são equipamentos eletromédicos capazes de controlar o fluxo de 
fluidos através de dispositivos, garantindo a infusão do volume desejado dentro do tempo progra-
mado. Esses equipamentos fornecem um alto nível de controle e precisão na administração de me-
dicamentos e nutrientes, reduzindo assim os erros de medicação e contribuindo para melhorias no 
atendimento ao paciente.

 Recomenda-se, portanto, que a Nutrição Parenteral (NP) seja administrada utilizando BI para 
assegurar a oferta do volume prescrito, através do controle rigoroso do gotejamento. No entanto, 
as BI têm sido associados a problemas persistentes de segurança que podem resultar em excesso ou 
subdosagem, e terapia perdida ou atrasada.

 Ressaltamos que falhas no processo de utilização deste medicamento podem levar a graves 
consequências podendo ocasionar lesões permanentes ou morte aos pacientes.

 A seguir estão descritas as falhas mais comuns relacionadas ao uso da bomba de infusão, 
levantadas a partir observações de uso, orientações de fabricantes e publicações científicas:

  
O volume da Nutrição Parenteral infundido está em  

desacordo com o programado. 
O que devo investigar? 
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FALHAS HUMANAS 

Problema Causa 

Infusão fora do tempo programado 

O design da tela da bomba de infusão pode ser confuso para os 
usuários. O usuário pode desligar a bomba de infusão em vez de pausar 
a infusão. Nesse caso, as configurações programadas são perdidas. 

Utilização de equipos de marcas não homologada para BI. 

Equipo com excesso de uso, ou seja, não obediência à recomendação 
de intervalo para troca do equipo. 

Posicionamento do frasco da solução a ser infundida está abaixo ou  
alinhado à BI. 

Não considerar o primer do equipo no volume a ser infundido. 

Dados inseridos incorretamente. 

O design da tela da bomba de infusão pode confundir o usuário, 
levando-o a digitar num determinado campo o dado de outro. Nestes 
casos as BI não possuem barreiras quando dados inadequados são 
inseridos. 

As BI podem possuir programações distintas para uso em pacientes 
adulto e pediátrico, podendo haver falha nesta seleção. 

Ilegibilidade nos componentes da 
bomba. 

Com o uso rotineiro, os usuários com unhas compridas podem danificar 
a impressão nas teclas da bomba, tornando-os ilegíveis. 
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Alarmes ignorados pelo usuário 

Os avisos são exibidos com tanta freqüência que os usuários passam a 
ignorá-los (como os "alarmes de incômodo"), não são detalhados o 
suficiente para evitar o uso indevido ou representam valores de 
maneiras desconhecidas para o usuário 

Mensagens mal interpretadas 
As mensagens de aviso não são claras. Às vezes não está claro se o 
usuário está confirmando a mensagem de aviso ou as configurações de 
infusão. 

 
FALHAS NO EQUIPAMENTO 

Problema Causa 

O usuário programa,p.ex., uma taxa de 
infusão de 10 ml /h, mas o dispositivo 
registra uma taxa de infusão de 100 
ml/h. 

A bomba de infusão interpreta uma única batida de tecla como batidas 
de tecla múltiplas (um problema chamado de "salto de tecla”).  

Uma mensagem de erro de software é 
exibida, informando que a bomba está 
inoperável. 

Isso ocorre quando o software não é capaz de identificar o problema. 

Infusão fora do tempo programado 

Quedas podem levar a rachaduras entre os botões de operação 
permitindo a entrada de água e danificando a BI. O que pode resultar 
numa infusão excessiva ou numa infusão insuficiente se a bomba 
continuar a ser utilizada sem ser reparada. 

Bomba calibrada fora do critério de 
aceitação. 

Apesar de a calibração estar dentro da validade, o laudo de calibração 
pode atestar a incapacidade do equipamento em fazer determinadas 
medidas. 

Atenção: equipamentos de comunicação RF móveis e portáteis, utilizados nas proximidades podem afetar o correto 
funcionamento da BI. 

 

BOAS PRÁTICAS PARA O USO DE BOMBADE INFUSÃO 

1- Habilitação do profissional: o funcionário deve ser devidamente treinado para manuseio da bomba de 

infusão em uso; 

2- Escolha correta do Modelo da Bomba de Infusão em relação à faixa etária:  

• Existem bombas específicas somente para uso adulto ou pediátrico; 

• Existem ainda modelos versáteis de bomba que possuem programações distintas para uso adulto e 

pediátrico. Neste caso, deve ser verificado se foi programado na versão correta de acordo com a faixa 

etária. 

3- Calibração da BI:verificar a validade do laudode calibração e se o mesmo  atesta a capacidade declarada 

pelo fabricante. 

4- Vida útil do equipamento:verificar a validade da BI (em torno de 5 anos); 

I N F O R M A T I V O  M E N S A L  -  M A R Ç O  2 0 1 7



BOAS PRÁTICAS PARA O USO DE BOMBA DE INFUSÃO

1- Habilitação do profissional: o funcionário deve ser devidamente treinado para manuseio da bom-
ba de infusão em uso;

2- Escolha correta do Modelo da Bomba de Infusão em relação à faixa etária: 

• Existem bombas específicas somente para uso adulto ou pediátrico;
• Existem ainda modelos versáteis de bomba que possuem programações distintas para uso adulto 
e pediátrico. Neste caso, deve ser verificado se foi programado na versão correta de acordo com a 
faixa etária.

3- Calibração da BI:verificar a validade do laudode calibração e se o mesmo  atesta a capacidade 
declarada pelo fabricante.

4- Vida útil do equipamento: verificar a validade da BI ( em torno de 5 anos );

5- Verificação do sistema: verificações que reproduzem as medidas antes do início do uso das bom-
bas e também periodicamente, após manutenções preventivas ou corretivas.

6- Posicionamento do frasco da solução em relação à BI: o frasco deve estar posicionado acima do 
equipamento. Em geral os fabricantes recomendam uma distância entre eles de 30 a 40 cm;

7- Modelo do equipo de infusão: o equipo utilizado deve ser específico para a bomba de infusão 
utilizada;

8- Tempo de utilização do equipo: O intervalo de substituição do equipo não deve ultrapassar 24 
horas;

9- Volume previsto para administração: programar corretamente o volume total a ser infundido e/
ou gotejamento de acordo com o programado para o volume total prescrito ( considerar o primer )

10- Volume da solução: verificar se o volume da solução esta de acordo com o prescrito.
Sistemas de infusão através do uso de bombas de infusão representam um método efetivo para dimi-
nuição de risco ao paciente na Terapia de Nutrição Parenteral, desde que sua escolha, uso e manu-
tenção sejam feitos através de critérios claramente definidos, além de protocolos para sua utilização.
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