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Relevância  
Cateter intravenoso periférico: 

 

 Frequentemente usado nos serviços de saúde 

 Indicado para terapia até 6 dias 

 Complicação mais frequente -flebite. Também pode ocorrer a infecção de 
corrente sanguínea  

 Flebite – durante presença do cateter até 48 horas da retirada do 
dispositivo. 

 

 

 

Anvisa. Orientações para Prevenção de Infecção Primária de Corrente Sanguínea , 2014 
CDC. Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011 
 INS 
 



Classificação da Flebite 

Quanto à origem, a flebite pode ser classificada em três tipos: 

MECÂNICA QUIMICA INFECCIOSA 

O conhecimento dos fatores desencadeantes, nos auxiliará em uma 

avaliação mais adequada, na adoção de medidas preventivas e na 

identificação precoce da lesão.  
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Flebite Mecânica 

Causada pelo atrito do cateter dentro da veia. Geralmente os sinais 

inflamatórios estão próximos a inserção do cateter. Geralmente associado a: 

            Uso de cateter calibroso  em veia de pequeno calibre,            

causando irritação local e consequentemente a inflamação. 

Fixação inadequada 

           Possibilita a mobilização do cateter dentro da veia,             

romovendo atrito continuo do cateter com a parede do vaso. 

                  Acesso venoso em áreas de articulação, propiciando     

        maior contato da ponta do cateter com a parede do vaso. 
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Relacionada a infusão de medicamentos/soluções que promovem a irritação da 

camada intima da veia. Geralmente relacionada a: 

Flebite Química 

   

Medicamentos                                                                                                            

irritantes              

Medicamentos que 

possuem pH extremos  

(<5 ou >9) e/ou são 

hiperosmolares 

(>600mOsmol/litro).  

 

Medicamentos com 

presença de partículas                        

Medicamentos que não 

foram totalmente 

dissolvidos ou 

precipitaram devido ao 

uso de diluente 

inadequado. 

 

Infusão rápida do 

medicamento           

Aumenta a concentração 

do medicamento em 

contato direto com a 

camada intima da veia.  
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É o tipo menos comum de flebite porém é a mais grave, porque predispõe o 

paciente a complicações sistêmicas. Geralmente está associada aos seguintes 

fatores: 

Flebite Infecciosa 

Não higienizar as 

mãos, antissepsia 

inadequada da pele;  

tocar o local da 

punção após a 

antissepsia 

Fixação inadequada 

Ausência ou falha na 

desinfecção do 

conector; falha na 

técnica de preparo de 

medicamentos 

 

 

 

 

Contaminação das soluções 
e dispositivos venosos 
utilizados para infusão   

Falha na técnica 
asséptica da punção 

venosa    

Bordas mal aderidas, 

fixação úmida,  

presença de sujidade 

e uso de material 

adesivo não estéril. 
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Classificação da Flebite 

Grau 0 Sem sinais clínicos. 

Grau 1 Presença de eritema, com ou sem dor local da punção. 

Grau 2 Presença de dor, com eritema e ou edema. 

Grau 3 
Presença de dor, com eritema e ou edema, com endurecimento 

e cordão fibroso palpável. 

Grau 4 

Presença de dor, com eritema e ou edema, com endurecimento 

e cordão fibroso palpável maior que 2,5 cm de comprimento, 

drenagem purulenta. 

Escala de Avaliação de Flebite. Infusion Nurses Society 



Incidência de infecção de corrente sanguínea conforme 
o tipo de dispositivo utilizado 
 

Tipo de dispositivo 

vascular 
Nº estudos 

ICS/100 cateter 

vascular 

ICS/1.000 

cateter-dia 

Cateter Midline 3 0,4 0,2 

Cateter Periférico  110 0,1 0,5 

PICC (total) 

   Pacientes 

internados 

   Pacientes 

ambulatoriais 

15 

6 

9 

3,1 

2,4 

3,5 

1,1 

2,1 

1,0 

CVC longa 

permanência 

tunelizado e com 

cuff 

29 21,2 1,6 

Portocath 14 3,6 0,1 

CVC de curta 

permanência 

79 4,4 2,7 

Maki DG, Kluger DM, Crnich CJ. Mayo ClinProc 2006; 81:1159–71 



1. Não é necessário trocar o cateter periférico na freqüência superior a 
72-96 horas com o objetivo de prevenir infecção ou flebite- categoria 1B 
 
2. Nenhuma recomendação é feita em relação a substituição de cateteres  
periféricos em adultos apenas quando clinicamente indicado- questão não 
resolvida 
 
3. Trocar o cateter periférico em crianças somente quando clinicamente 
indicado-categoria 1B 
 
 
 



 
Risk factors for infusion related phlebitis with small 
peripheral venous catheters. A randomized controlled trial  
 

 Hospital escola Madinson - EUA 

 1054 cateteres periféricos 

 Randomizava emTeflon ou Vailon 

 

 Resultados-Risco para flebite: 

◦ Aumento em 50% após 4 dias de uso 

◦ Uso de antibiótico 

◦ Sexo feminino 

◦ Cateter teflon 

◦ Flebite severa: cateter prévio, cateter inserido na mão e 
fossa antecubital 

 

 
Ann Intern Med. 1991 May 15;114(10):845-54. 
Maki DG, Ringer M. 



An epidemiologic study of 
the risks associated with peripheral intravenous catheters 

 Estudo prospectivo (1980-1982) 

 Avaliou 5164 episódios em 3094 pacientes com 
cateter periférico 

 Taxa geral de flebite: 2,3% 

 Risco para flebite:  
◦ Risco previo para qualquer infecção hospitalar, 

◦ Duração do cateter. 

 

 Conclusão: manter o cateter por até 72 horas 

 

 

 

 

 

 

Am J Epidemiol. 1983 Dec;118(6):839-51. 



Realidade já mudou... 
 
 

 

 Inserção com PVPI  

 Curativo com gaze e fita microporosa 

 Curativos trocados diariamente 

 

 Além disso outros fatores devem ser avaliados e 
não só o tempo de permanência do dispositivo 

 

 

 

 

 

Ann Intern Med. 1991 May 15;114(10):845-54. 
Maki DG, Ringer M. 



 
Outros fatores contribuem para a flebite 
 

Maki, DG.Ann Intern Med. 1991 May 
15;114(10):845-54.  

v 



 

 Objetivos 

 Comparar 2 grupos: rotina pré programada de retirada do cateter 

periférico (72-96 horas) x quando clinicamente indicado. 

 Critérios de busca: 

 Somente estudos controlados randomizados em pacientes 

hospitalizados que recebiam infusão continua e/intermitente 

 Dois revisores independentes avaliaram a qualidade dos estudos 

 



 Resultados 

 5 estudos (4806 pacientes). 

 Não houve diferença: 

1. ICS relacionada ao acesso periférico: 

◦ Clinicamente indicado: 1/2365 

◦ Rotina troca: 2/2365  

2. Taxas de flebite: 

◦ Clinicamente indicado: 186/2365 

◦ Rotina troca:166/2441 

 

RR: 0,64 IC:0,08-4,68 

RR 1.14, 95% IC: 0.93 - 1.39  



Resultados por dispositivo dia: 

1. Não houve diferença se a infusão foi continua ou intermitente 

 

 

2. Também não houve diferença se o cálculo foi por dispositivo-
dia-flebite. 

 
◦ Clinicamente indicado: 4/1593 
◦ Frequência de troca estabelecida: 9/1690 p=0,21 

 

 

◦ Redução de custos:  P  0.00001 

 

 

RR 1.03, 95% CI 0.84 to 1.27; P = 0.75 



 Conclusão: 

 A revisão não encontrou nenhuma evidência que apoie a troca 
dos acessos periféricos a cada 72-96 horas; 

 

 Trocar somente quando clinicamente indicado (sinais de 
inflamação, infiltração ou obstrução); 

 

 Proporciona economia significativa; 

 

 Evita punções desnecessárias durante a internação- menos dor 
e desconforto ao paciente. 

 

 Importante: 

• Para minimizar complicações, inspecionar o local de inserção 
pelo menos a cada plantão em busca de sinais de 
inflamação, infiltração ou obstrução. 

 

 

 



Definição ICS: criterios do CDC 



Definição flebite nos 5 estudos: 2 ou mais sintomas: dor, calor, eritema ou cordão palpável.  
Dependendo do sintomas apenas 1 bastava 



Experiência na frequência de troca dos 
acessos periféricos no Hospital Sírio Libanês 



 Analisar as flebites notificadas no hospital (2014) 

◦ Tempo cateter < 3 dias 

◦ Maioria flebite química 

 

  Reunião coordenadoras de enfermagem e 
desenvolvimento de enfermagem (jan 2015)-alinhar 
mudança da rotina 

 

 

 

Etapas para a mudança da frequência 
 de troca dos cateteres periféricos- Hospital Sírio 
Libanês 



Etapas para a mudança da frequência 
 de troca dos cateteres periféricos 

 

 Treinamento institucional (fev 2015):  

◦ Reconhecer os graus da flebite 

◦ Trabalhar com a enfermagem sobre a diluição de medicamento 
e tempo de infusão 

◦ Treinamento com casos clínicos 

◦ Estimulo a notificação de evento adverso-online 

◦ Proteger no banho com plástico (acesso periférico + 
conectores); 

• Observar sinais e sintomas a cada infusão da medicação 

 



 Trocar o acesso periférico a cada 7 dias  

 

Ou 

 
 Qualquer sinal de flebite (grau 1 a 4); 

 Obstrução; 

 Quando curativo sujo ou solto ou molhado. 

 

 

 

 

 

Quando: Março 2015 

 
 

 

 

 

 

Etapas para a mudança da frequência 
 de troca dos cateteres periféricos 
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No meio do caminho 

Aumento casos de tromboflebite e flebite mecânica 
 

Antes (fixação 1 tira) Depois (fixação com 2 tiras)  



Treinamento institucional  

 Treinamento em todos os setores do 
hospital sobre fixação de acesso vascular 



Futuro 

 Baseado nos casos de flebite da nossa 
instituição: 
◦ Maioria Grau 1 e 2 – reconhecimento rápido das flebites 

◦ Flebites tempo <4 dias 

◦ Incluir extensor em todos os cateteres periféricos-em 
avaliação 

◦ Perfil dos pacientes do HSL-tempo máximo permanência 
com acesso periférico-7 a 8 dias 

 

 Não haverá tempo pré estabelecido para troca dos 
acessos periféricos exceto: qualquer sinal de  flebite, 
mal funcionamento do cateter ou sem indicação  



Segurança para não estabelecer tempo de 
troca dos cateteres periféricos 

 Evidência na literatura  +  

 
 Material (cateter e cobertura) 
 Tipo de infusão  
 Treinamento: 
◦ Reconhecimento dos sinais de flebite  

◦ Higienização das mãos antes e após manipular o 
cateter e antes punção 

◦ Anti-sepsia da pele antes da infusão 

◦ Desinfecção do conector 

◦ Proteger no banho  
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