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Nos últimos anos constatamos a crescente complexidade da assistência à saúde principalmente devido aos avanços 

científicos e tecnológicos, representando um enorme desafio para os profissionais que nela atuam. Adquirir este conhecimento 

passou a ser imperativo para a boa prática clínica do profissional. 

Em 2008, com a publicação da primeira Diretriz Prática para a Terapia Infusional, a INS Brasil revolucionou a prática do 

enfermeiro oferecendo um manual com recomendações adaptadas à demanda da realidade brasileira. Com a repercussão 

positiva do trabalho realizado percebemos a dimensão, a importância e a preocupação dos profissionais que buscam 

conhecimento científico, atualização e ferramentas para a atuação na área de Terapia Infusional. 

Dando continuidade a este trabalho, apresentamos a edição 2013 das Diretrizes Práticas para a Terapia Infusional da 

Infusion Nurses Society Brasil. Trata‐se de uma edição que consolida o trabalho da INS Brasil, que mais uma vez cumpre com o 

objetivo de informar e atualizar a comunidade de profissionais da saúde utilizando‐se de dados e evidências científicas sobre o 

tema. 

O conteúdo foi cuidadosamente revisado e atualizado por um grupo de especialistas de notório saber e com ampla 

vivência prática em terapia infusional. Além disso, congrega conhecimento técnico‐científico com base na literatura nacional e 

internacional. Acrescentamos ao material já existente, capítulos importantes tais como: Administração de contrastes, Terapia 

antineoplásica, Hipodermóclise, Infusão intraóssea e Peculiaridades da terapia infusional em Geriatria. Além da abrangência 

do conteúdo, podemos destacar a forma prática e rápida de consultá‐lo, servindo como base para a elaboração de manuais de 

rotinas/protocolos institucionais. 

Hoje estamos conscientes da importância do conhecimento e da qualidade na prática em terapia infusional, onde 

avaliar, planejar, implementar cuidados, avaliar a terapêutica proposta fazem parte deste processo e, ao estabelecer 

indicadores de qualidade na temática, favorecerá a busca de soluções efetivas para o sucesso da assistência prestada. 

Esperamos que esta nova edição forneça ao profissional da saúde, em especial à equipe de enfermagem, valiosos 

conhecimentos para a prática segura em Terapia Infusional e torne‐se uma referência nesta área em constante evolução. 

A INS Brasil vem agradecer aos profissionais em sua imensurável expertise pelo tempo precioso dedicado à 

elaboração deste manual bem como às empresas parceiras pelo apoio para a publicação das diretrizes. Certamente esta 

publicação consolidará o trabalho do profissional da saúde nesta área.

        Rita Tiziana Verardo Polastrini

                                                                             Presidente da Infusion Nurses Society  Brasil 
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