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Tópicos

• Contextualização do problema

• Prevenção de infecção em cateteres de curta e 
longa permanência

• Prevenção de infecção em FAV

• Prevenção de infecção em diálise peritoneal
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Cenário do tratamento dialítico no 
Brasil
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Estimativa de pacientes em tratamento 
dialítico no Brasil 22.6% em uso de cateteres:

• 9.8% curta permanência
• 12.8% longa permanência

6.8% em diálise 
peritoneal

15.4%



Infecções associadas a hemodiálise
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Bacteremia é a principal causa de 
internação por causa infecciosa.

• 10x maior quando em uso de CVC 
comparado a fístula

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-
epidemiologica/areas-de-vigilancia/infeccao-
hospitalar/eventos/ih18_apresentacao_dialise_dados2017.pdf

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica/areas-de-vigilancia/infeccao-hospitalar/eventos/ih18_apresentacao_dialise_dados2017.pdf


Tipos de vias de acesso na hemodiálise

6



Infecções associadas a cateteres

1. Passagem do cateter

1. Sítio escolhido

2. Técnica

2. Curativo

3. Manipulação

1. Conector

2. Soluções para fechamento

3. Higiene de mãos
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Cateter de não tunelizado – indicações 
ideais

• Iniciar hemodiálise em condição de urgência

• IRA

• Tempo esperado de hemodiálise não pode ser 
previsto

– Não mais que 1-3 semanas

• IRC  transição de cateter

• VJ > VF
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Cateter não tunelizado: complicações 
infecciosas

Cateter não tunelizado tem maior risco 
infeccioso e menor sobrevida, mesmo 

em intervalos curtos.



Punção guiada por US

• Menor número de tentativas

• Menor tempo para inserção

• Menor taxa de complicações

• Veia jugular e femoral
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Cochrane Database Syst Rev. 2011;



Recomendações gerais para cateteres 
de curta permanência

• Higiene de mãos do profissional

• Preparo da pele do paciente

• Barreira máxima

• Curativo
– Impregnado com clorexidina (IA)
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Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections, 2011

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf


Cateter tunelizado

• Via inicial se previsão de diálise > 3 semanas

• Sítio: preferencialmente jugular

• Passagem em centro cirúrgico, com técnica 
asséptica.
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Curativo com pomada antimicrobiana
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Uso de pomada polisporina tripla 
(bacitracina/gramicidina/poli B) se 

associou a redução na incidência de 
infecções



Curativo com pomada antimicrobiana

• Uso de mupirocina longo prazo se associa a 
risco de resistência

• Recomendação CDC e ANVISA é curativo com 
pomada antimicrobiana



Curativo com clorexidina

• CDC recomenda como alternativa na ausência 
de pomada antimicrobiana

• Estudo comparativo (59 pt) curativo padrão vs
curativo com clorexidina

– 1.21 x 0.28 (p=0.02)  todas as infecções

– 0.65 x 0.09 (p=0.05)  ICS
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Righetti et al, 2016



Uso do TEGO se associou a redução de 10-
12% da ocorrência de ICS comparado a 
grupo controle. Critério: inicio de atb.

Brunelli et al, 2014

Conector
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Uso do ClearGuard se associou redução 
mais significativa de ICS comparado a 

grupo controle. Em estudo comparativo 
com TEGO+Curos, mostrou redução mais 

acentuada na incidência de ICS.



Soluções para cateter para prevenção 
de infecção

• Soluções com antibiótico: 

– podem se associar a 
resistência a longo prazo e 
seu uso deve ser 
individualizado: pacientes 
com múltiplas infecções e 
medidas adequadas

• Citrato:

– Redução de infecção em 
altas concentrações (30-
47%)  não utilizado

• Etanol

– Barato

– Eventos adversos

– Incompatibilidade com 
material

• Taurolidina

– Efeito promissor

– Custo

– Diferentes associações 
estudadas

17Zhao T et al Int Urol Nephrol. 2018 Sep;50(9):1643-1652.

Solomon et al Am J Kidney Dis. 2010;55:1060–1068



Higiene de mãos
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Higiene de mãos

19https://www.cdc.gov/dialysis/pdfs/collaborative/Hemodialysis-Hand-Hygiene-
Observations.pdf

https://www.cdc.gov/dialysis/pdfs/collaborative/Hemodialysis-Hand-Hygiene-Observations.pdf


CDC – Core interventions

1. Vigilância e feedback
2. Observação de higiene de mãos
3. Auditoria de cuidados com cateter
4. Educação e treinamento da equipe
5. Educação do paciente
6. Reduzir uso do cateter
7. Antissepsia com clorexidina
8. Desinfecção do hub do cateter
9. Pomada antimicrobiana no sítio de saída

20
https://www.cdc.gov/dialysis/PDFs/Dialysis-
Core-Interventions-5_10_13.pdf

https://www.cdc.gov/dialysis/PDFs/Dialysis-Core-Interventions-5_10_13.pdf


Recomendações cateter de diálise

1. Implementar ações educativas relativas a medidas de 
prevenção de IPCS

2. Utilizar check-list estruturado de inserção de CVC.

3. Indicar CVC de curta permanência somente para 
pacientes com previsão de hemodiálise por curto 
prazo

4. Priorizar passagem em veia jugular interna

5. Realizar higiene de mãos antes da inserção do CVC de 
curta permanência, com água e sabão ou solução 
alcoólica.
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Recomendações cateter de diálise

6. Realizar preparo da pele do sítio de inserção com solução 
de clorexidina alcoólica (>0,5%)

7. medidas de barreira máxima
8. Sempre que possível, utilizar punção guiada por 

ultrassom.
9. Curativo adequado

– Colocação e troca
– Considerar curativo com clorexidina

10. Não utilizar o cateter de hemodiálise para outro fim que 
não hemodiálise.

11. Desinfecção dos conectores
– Considerar a utilização de dispositivos como conector valvulado
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Prevenção de infecção associada a FAV

• Higiene do membro com água 
e sabão

• Antissepsia da pele antes da 
punção

• Técnica asséptica para punção
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Prevenção de infecção em diálise 
peritoneal

1. A inserção do cateter 
peritoneal deve ser com 
técnica asséptica e barreira 
máxima.

2. Administrar 
antibioticoprofilaxia antes da 
inserção de cateter 
peritoneal.

1. Uso de atb profilaxia vs
ausência de atb: 5 vs 16% de 
peritonite precoce

2. Sem impacto em infecção de 
túnel ou saída

3. Drogas tradicionais.
(Stripolli, 2004)



Prevenção de infecção em diálise 
peritoneal

3. Promover programa de treinamento para 
pacientes e familiares em relação aos 
cuidados e manipulação do cateter de diálise 
peritoneal com técnica asséptica.
– Manipulação inadequada  peritonite

– Ausência de estudos que comparem melhor 
método educacional

– Enfermeiro dedicado, com experiência, 
retreinamento regular
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Prevenção de infecção em diálise 
peritoneal

4. Visita domiciliar para avaliação da técnica aplicada.

5. Aplicação diária de pomada antimicrobiana no sítio de saída 
do cateter peritoneal.
– Principais estudos com mupirocina e gentamicina tópica

– Redução na incidência de infecção no sítio de saída e peritonite

6. Limpeza diária do sítio de saída do cateter peritoneal, após o 
banho.
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Prevenção de infecção em diálise 
peritoneal

7. Considerar pesquisa para colonização nasal por S. aureus e 
tratamento dos positivos com mupirocina antes da inserção 
do cateter peritoneal.
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Obrigado


