
05 de abril

Dr Dirceu Carrara



�A evolução do arsenal terapêutico, utilizando-se de técnicas cada vez mais 

invasivas, resulta em mecanismos de quebras de barreiras e exposição de 

tecidos previamente íntegros, tornando-os susceptíveis à infecção.

�A infecção relacionada ao cateter é um exemplo desta realidade.

�Ela ocorre quando há invasão da corrente sanguínea por um micro-

organismo através da colonização do cateter venoso.

Introdução
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Frequentes mobilizações

�183 milhões  de cateteres periféricos

�Infiltrações ?

�Flebites ?

Fonte: BD RESEARCH 2008



Cateteres Centrais
(20 milhões de cateteres)

Cateteres Periféricos 
(185 milhões de cateteres)
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�Hospitalização prolongada antes do dispositivo ser inserido;

�Permanência prolongada do dispositivo;

�Colonização microbiana do local de inserção que contaminam o cateter 

durante a inserção e migram ao longo do trajeto do mesmo;

�Colonização microbiana do hub do cateter, geralmente secundária à 

contaminação das mãos dos profissionais de saúde;

�O uso de antibióticos durante a permanência do dispositivo.

Fatores de risco relacionados à  infecção da corrente sanguínea:



Fisiopatogênese da Infecção da Corrente Sanguínea



Terapia Intravenosa: um Processo
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FATORES QUE DETERMINAM A 
ESCOLHA DO CATETER



Melhores Práticas em Terapia Infusional

� Prática baseada em padrões

� Foco em resultados

� Resguarda a segurança do paciente



Escolha dos dispositivos vasculares:

O que avaliar?



Propriedades:

� Deve ser radiopaco

� Confeccionado com material que previna a trombogenicidade e ofereça

segurança para o paciente

� Possibilitar a inserção e o cuidado por profissionais qualificados disponíveis



Propriedades:

� Custo-efetividade

� Utilizar o menor calibre suficiente para atender a necessidade da terapia

� Cateteres com agulha de aço devem ser utilizados apenas para terapias de curta

duração (1 a 4h) 



Avaliar:

�calibre

� comprimento

�lumens

� composição 

� design



Adequação do Calibre

Calibre

20 a 24G

22 a 24G

16 a 20G

20 a 24G

Usar para:

Para a maior
parte das 
Terapias

Neonatais, 
pediátricos e

Idosos
Reposição volêmica

rápida (trauma),
soluções contratantes

Baseado no calibre do vaso
versus transfusão rápida

INS 2016



Composição:

Teflon, PVC, poliuretano ou silicone

Teflon é considerado mais trombogênico

Poliuretano é menos trombogênico do que teflon e PVC

Silicone é considerado menos trombogênico e atualmente é o mais aceito



Design:

- compacto

- transparente

- fácil manuseio

- segurança na fixação

- conformidade anatômica

- conexões universais e seguras

- flexibilidade sem perda das características



Conector sem agulhas

Transparente.

Pressão de deslocamento: atentar para a lavagem, 

pinçamento e sistema de fechamento.

Intervalo de troca: não inferior a 96 horas.

Desinfecção: álcool 70%, PVPI, Clorexidina alcoólica 

>0,5%

INS 2016
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Conhecer para mudar!
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Conhecer para mudar!
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Fique atento!!!

•Realidade Brasileira

•Utilização cobertura estéril

•Sustentação Científica
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� Educação quanto a: indicação, inserção, e manutenção de cateteres. (IA)

� Antissépticos: álcool 70%, Clorexidina, PVPI. (IA)

� Acesso ao conhecimento e adesão aos guidelines. (IA)

� Assegurar grupo de enfermagem apropriado nas UTI para diminuir as 

infecções. (IB)

� Higienizar as mãos com água e sabão ou aplicação de antisséptico. (IA)

Recomendações CDC
2011
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Recomendações CDC
2011

� Usar gaze estéril (cobertura estéril), filme transparente ou curativo 

semipermeável para cobrir o sítio. (IA)

� Se o paciente é diaforêico ou o sítio de inserção está com 

sangramento, dar preferência para curativo com gaze. (II)

� Trocar o curativo quando úmido, solto ou sujo. (IB)
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Recomendações Infusion Nurses Society
EUA - 2016

� Coberturas estéreis devem ser utilizados para cateteres periféricos.

� Todos os curativos devem ser trocados a intervalos (48h) e ou quando a 

integridade do mesmos estiver comprometida (filme transparente).

� Avaliar diariamente o sítio de inserção para detecção precoce de 

complicações.
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Recomendações Infusion Nurses Society
EUA - 2016

� remover o cateter periférico, se não estiver incluído no plano de 

cuidados ou não tenha sido utilizado por 24 horas ou mais;



27

Recomendações Infusion Nurses Society
EUA - 2016

Remover o cateter periférico em pacientes pediátricos e adultos quando for clinicamente 
indicado, com base em resultados de avaliação do local e ou sinais e sintomas clínicos de 
complicações sistêmicas (ex, ICS). Sinais e sintomas de complicações com ou sem infusão, 
mas não estão limitados a, e a presença de:

1. qualquer nível de dor e ou sensibilidade com ou sem palpação;

2. alterações na cor (eritema ou branqueamento);

3. mudanças na temperatura da pele (quente ou frio);

4. edema;

5. endurecimento;

6. drenagem serosa ou purulenta no local da punção;

7. outros tipos de disfunção (ex: resistência durante a lavagem, ausência de retorno do sangue)
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Recomendações Infusion Nurses Society
EUA - 2016

Considere as característica da solução (irritante, vesicante, osmolaridade), 

duração da terapia (inferior a 6 dias) e a disponibilidade de acesso vascular 

periférico.

Use tecnologia para visualização durante punção periférica (ultrasson, infra 

vermelho).

Não utilize terapia periférica contínua para fármacos vesicantes, nutrição 

parenteral ou soluções com osmolaridade superior a 900 msOm/L.
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pH ???
Parece haver uma ideia generalizada de que o pH da solução é o único fator 
que determina a característica para um fármaco ser vesicante, mas esta não é 
uma ideia correta.

5 causas de danos nos tecidos são discutidas, incluindo:

a pressão osmótica, 

o pH não fisiológico, 

a isquemia, 

a compressão mecânica e 

a toxicidade celular. Hadaway, 2016
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Hadaway, 2016

pH ???
� Uma administração IV pode causar irritação das veias (flebite) e danos 

no tecido subcutâneo devido aos excipientes.

� Excipientes são os "ingredientes inativos" adicionados a medicamentos, 

principalmente por razões de estabilidade do fármaco.

� Os exemplos incluem vários tipos de álcool, conservantes, e outros 

agentes.
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Hadaway, 2016

pH ???

� Aqui está a lista de ingredientes completo para prometazina:

� Cada mL contém HCl prometazina, 25 mg ou 50 mg, edetato dissódico

0,1 mg, 0,04 mg de cloreto de cálcio, metabissulfito de sódio 0,25 mg e 5 

mg de fenol em água para injeção. pH 4,0 a 5,5; tamponado com acetato 

de sódio - ácido acético.
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Hadaway, 2016

pH ???

� Lista de ingredientes para injeção de fenitoína de sódio.

� Fenitoína de sódio num veículo contendo 40% de propileno glicol e 

10% de álcool etílico em água para injeção, o pH é ajustado para 12 

com hidróxido de sódio.
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Hadaway, 2016

pH ???

� A vancomicina pode conter ácido clorídrico e ou hidróxido de sódio 

para ajuste do pH.

� Amiodarona, contém álcool benzílico, polissorbato 80 e água para 

injeção.
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Centers for Disease Control and Prevention
EUA - 2011

Não há necessidade de substituir cateteres periféricos com frequência maior do 

que a cada 72-96 h para reduzir o risco de infecção e flebite em adultos. (1B)

Nenhuma recomendação é feita sobre a substituição de cateteres periféricos em 

adultos, apenas quando haja indicação clínica. (não resolvida)

Substituir cateteres periféricos em crianças somente quando clinicamente 

indicado. (1B)
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Centers for Disease Control and Prevention
EUA - 2011

Use um cateter de linha média ou PICC, ao invés de um cateter periférico, 

quando a duração da terapia IV, provavelmente excederá seis dias. (II)
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Recomendações Infusion Nurses Society Brasil
2013 

� O uso de gaze estéril, curativo estéril, e filme transparente semi permeável 

devem ser estabelecidos no manual de procedimentos da instituição.

� Para os curativos com filme transparente semi permeáveis, o sítio de inserção 

deverá ser inspecionado diariamente.

� Após a estabilização com fitas estéreis, fios para sutura, fita cirúrgica, e 

dispositivos próprios, proceder o curativo do local com filme transparente semi 

permeável, ou gaze estéril .

� Fitas adesivas estéreis devem ser aplicadas sobre o hub do cateter.
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ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 
2013

A cobertura deve ser estéril ou membrana transparente semipermeável (MTS) 

estéril.

�A cobertura não deve ser trocada em intervalos pré-estabelecidos. 

Somente se estiver sujo, úmido ou com integridade comprometida.

�A MTS deve ser trocada quando ocorrer rodízio do sítio de inserção e, 

imediatamente, se a integridade da mesma estiver comprometida.

�Proteger o sítio de inserção com plástico durante o banho quando 

utilizado cobertura não impermeável.
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Fixação e Estabilização

DEFINIÇÃO
• FixaFixaFixaFixaçãoãoãoão do do do do hubhubhubhub ((((canhãocanhãocanhãocanhão) ) ) ) catetercatetercatetercateter

OBJETIVO
• Prevenir a Prevenir a Prevenir a Prevenir a integridadeintegridadeintegridadeintegridade dos dos dos dos acessosacessosacessosacessos

• Prevenir Prevenir Prevenir Prevenir MIGRAMIGRAMIGRAMIGRAÇÃO / DESLOCAMENTOÃO / DESLOCAMENTOÃO / DESLOCAMENTOÃO / DESLOCAMENTO e e e e perdaperdaperdaperda dos dos dos dos cateterescateterescateterescateteres

INS (Infusion Nurses Society)



39

ESTABILIZAÇÃO:

� Estabilizar o cateter significa preservar a integridade do

acesso, prevenir o deslocamento do dispositivo e sua perda.

� A cânula do cateter deverá ser estabilizada antes de se realizar

a cobertura.

2013
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ESTABILIZAÇÃO 

?

?

?

?



41

ESTABILIZAÇÃO

Deslocamento

INFILTRAÇÃO FLEBITE EXTRAVASAMENTO
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� PREVENIR O DESLOCAMENTO DO CATETER

� EVITAR A PERDA DO CATETER

� EVITAR NOVO PROCEDIMENTO DE RISCO PARA O PROFISSIONAL

� EVITAR A EXPOSIÇÃO DO PACIENTE A NOVO PROCEDIMENTO INVASIVO

VANTAGENS DA ESTABILIZAÇÃO

---- REDUÇÃO 95% DOS DESLOCAMENTOSREDUÇÃO 95% DOS DESLOCAMENTOSREDUÇÃO 95% DOS DESLOCAMENTOSREDUÇÃO 95% DOS DESLOCAMENTOS
---- REDUÇÃO 63% DAS PERDAS DE CATETERESREDUÇÃO 63% DAS PERDAS DE CATETERESREDUÇÃO 63% DAS PERDAS DE CATETERESREDUÇÃO 63% DAS PERDAS DE CATETERES

*Fonte: SCHEARS, G J Journal Infusion Nursing, 29(4):225-32, 2006
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ESTABILIZAÇÃO

Os materiais utilizados para a estabilização do cateter devem ser estéreis,

incluindo, fita adesiva, fios para sutura, fita cirúrgica e dispositivos próprios 

para estabilização.

Fitas adesivas estéreis devem ser aplicadas sobre o hub do cateter.

O protocolo de estabilização do cateter deverá constar no manual de 

procedimentos da Instituição.

Edição 2013

Brasil
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� Os produtos/materiais utilizados para a estabilização dos cateteres devem

incluir dispositivos próprios para a estabilização ou fita adesiva estéril.

� A estabilização dos cateteres não deverá interferir no seu acesso,

na monitorização do sítio de inserção ou impedir a infusão da terapia.

� Fixar o dispositivo no local e prevenir a movimentação do dispositivo com 

dano ao vaso.

ESTABILIZAÇÃO
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Estabilizar o cateter Fita Extra

ESTABILIZAÇÃO
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VISUALIZAÇÃO
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Visualização

�A visualização é uma ação da visão humana que permite a 

identificação e o reconhecimento de dados para posterior análise e 

tomada de decisões.

�Está condicionada a cognição humana.
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�O sítio de inserção deve ser inspecionado diariamente para 

detecção precoce de complicações relacionadas à infusão.

�Os filmes transparentes semipermeáveis permitem a continua 

inspeção do cateter, permite ao paciente tomar banho sem 

umedecer o curativo, pois é impermeável e requer realização 

menos frequentes dos curativos.

Coberturas

Edição 2013

Brasil
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Mais Segurança

FENDASFENDASFENDASFENDAS
Projetado para encaixar

facilmente e para dar mais

segurança em torno do hub do

cateter e tubos conectores.
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Mais Segurança

BORDAS
Colocação de uma fita de

tecido macio na borda

superior para promover

melhor fixação e aumentar

tempo de permanência do

curativo
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Mais Segurança

TIRASTIRASTIRASTIRAS Fitas de estabilização, para

proporcionar uma aplicação

mais coerente e estabilização do

hub do cateter.
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Mais Segurança

EstabilizadoresEstabilizadoresEstabilizadoresEstabilizadores

Estabilizadores, para garantir

maior proteção contra perdas e

deslocamentos.
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Cobertura Ideal

� Permitir menor manipulação do sítio de inserção
� Manter o sítio de inserção o mais seco possível
� Permitir contínua inspeção
� Minimizar o crescimento da microbiota no sítio de inserção
� Não irritar a pele, bem tolerado para os pacientes 
� Ser seguro para fixar cateteres
� Facilitar a aplicação e a remoção
� Ser impermeável
� Promover barreira bacteriana e viral
� Ser estéril(central/periférico)
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Conclusões

� Preparo do sítio de inserção

� Fixação segura

� Estabilização efetiva

� Visualização do sítio de inserção

� Cobertura barreira (estéril e semipermeável)

� Acessórios de segurança
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OBRIGADO!!!

Contatos
dirceu.carrara@incor.usp.br
dirceu.carrara@gmail.com
dirceu.carrara@hotmail.com


