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RESUMO 

 

O uso de cateteres venosos centrais tem se tornando cada vez mais frequente na 
prática hospitalar, entretanto associada a esta prática estudos revelam aumento 
significativo de infecções de corrente sanguíneas relacionadas a cateter. Um 
levantamento de dados retirados de um checklist elaborado pela CCIH do Hospital 
Universitário Antônio Pedro sobre a inserção de cateteres venosos centrais em pacientes 
do CTI do mesmo, visa reunir importantes informações sobre a conduta dos 
profissionais tanto que inserem quanto aos que realizam cuidados diretos ao acesso, a 
manutenção do mesmo e propor medidas pautadas no resultado que minimizem está 
situação que aumentam os custos do tratamento e maior demanda de tempo na 
hospitalização do paciente. Os resultados obtidos através do checklist apontam que o 
acesso preferencial de escolha para punção foi à subclávia – veia esta que é preconizada 
pela ANVISA como sítio de punção de primeira escolha. Em contrapartida a segunda 
veia mais utilizada foi a femoral que deve ser evitada devido a sua topografia, 
localizada bem próxima à genitália que aumenta o risco de contaminação por fezes e 
urina. Em relação ao preparo da pele do paciente 12,3% dos procedimentos foram 
realizados sem a correta utilização de antisséptico degermante seguido de solução 
alcoólica. Conclui-se que embora tenha ocorrido algumas falhas na técnica asséptica 
ainda assim constitui-se vantajoso o uso de cateteres venosos centrais para a terapia 
endovenosa, bem como a utilização do checklist para coletar e analisar dados afim de 
propor medidas que diminuam a ocorrência de infecções relacionadas a cateter. 

 

 

Descritores: Infecções relacionadas a cateter. Infecção. Cateteres de demora. 
Protocolos. Hospitais universitários. Infecções bacterianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          ABSTRACT 

 

 The use of central venous catheters has become increasingly common in 

hospital practice , however associated with this practice studies show a significant 

increase in blood stream infections related to catheter. A survey of data derived from a 

checklist prepared by the CCIH Antonio Pedro University Hospital on the insertion of 

central venous catheters in patients of the same CTI aims to gather important 

information about the conduct of professionals that belong as much to those who 

perform direct care access the maintenance, and propose measures to minimize guided 

the result is a situation that increase treatment costs and increased time demands on 

inpatient hospitalization. The results obtained through the checklist indicate that the 

preferential access of choice for subclavian puncture was the - that this vein is 

advocated by ANVISA as puncture site of choice. By contrast, the second most used the 

femoral vein was to be avoided due to their topography , located very close to the 

genitalia increases the risk of contamination by feces and urine. Regarding the 

preparation of the patient's skin 12.3 % of procedures were performed without the 

correct use of antiseptic degermante followed by alcoholic solution . It is concluded that 

although there were some flaws in aseptic technique is still to be advantageous the use 

of central venous catheters for intravenous therapy , and the use of the checklist to 

collect and analyze data in order to propose measures to reduce the occurrence of 

infections related to catheter. 

 

 

 

Descriptors: catheter-related infections. Infection. Catheters delay. Protocols. 
University hospitals. Bacterial infections. 

 

  



 

 

RESUMEN 

 

 

El uso de catéteres venosos centrales se ha convertido cada vez más común en la 
práctica hospitalaria, sin embargo asociado con esta práctica los estudios muestran un 
aumento significativo en las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéter. 
Un estudio de los datos derivados de una lista de verificación elaborada por el Hospital 
Universitario Antonio Pedro CCIH en la inserción de catéteres venosos centrales en 
pacientes de la misma CTI tiene como objetivo recopilar información importante acerca 
de la conducta de los profesionales que pertenecen tanto a aquellos que realizan el 
acceso de atención directa el mantenimiento , y proponer medidas para minimizar 
guiaron el resultado es una situación que aumenta los costos de tratamiento y mayores 
demandas de tiempo sobre la hospitalización del paciente . Los resultados obtenidos a 
través de la lista de control indican que el acceso preferencial de elección para la 
punción subclavia era el - que esta vena se abogó por la ANVISA como sitio de la 
punción de la elección . Por el contrario , el segundo más utilizado de la vena femoral se 
quería evitar debido a su topografía , que se encuentra muy cerca de los genitales 
aumenta el riesgo de contaminación por heces y orina . En cuanto a la preparación de la 
piel del paciente 12.3 % de los procedimientos se realizaron sin el uso correcto de 
degermante antiséptico seguido de una solución alcohólica. Se concluye que si bien 
hubo algunas fallas en la técnica aséptica sigue siendo ventajoso el uso de catéteres 
venosos centrales para la terapia intravenosa , y el uso de la lista de comprobación para 
recopilar y analizar los datos con el fin de proponer medidas para reducir la incidencia 
de infecciones relacionada con catéter. 

 

Descriptores: infecciones relacionadas con el catéter. Infección. Catéteres retrasan. 
Protocolos. Los hospitales universitarios. Las infecciones bacterianas. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objeto a adesão às medidas de controle de 

infecções primárias de corrente sanguínea (IPCS) relacionadas ao uso de cateteres 

venosos centrais no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (CTI/HUAP), localizado em Niterói, Rio de Janeiro. Minha motivação para o 

tema surgiu ao descobrir minha paixão por Biologia no Ensino Médio, desde então 

tenho procurado me informar mais sobre o tema. No Biomédico através das matérias 

Microbiologia I e Microbiologia II a minha paixão pelo tema só fez aumentar. No 

segundo semestre de 2010 cursei a disciplina optativa intitulada: Prevenção de Infecção 

Hospitalar ministrada pela professora doutora Márcia Valéria Rosa Lima e no primeiro 

semestre de 2011 me ofereci como monitora voluntária na mesma disciplina. O uso de 

cateteres intravasculares foi introduzido na prática hospitalar na década de 40 tornando-

se indispensáveis à prática da medicina moderna, particularmente em unidades de 

terapia intensiva (UTIs) sendo, no entanto, importante fonte de infecção de corrente 

sanguínea. 

As IPCS relacionadas a cateter são identificadas quando o mesmo micro-

organismo isolado na cultura do segmento do dispositivo é encontrado na corrente 

sanguínea sem que haja outra fonte de infecção aparente para a bacteremia instalada. 

 A tecnologia possibilita que os cateteres de hoje sejam usados por mais vezes e 

por tempo prolongado o que por muitas vezes (se não respeitado as boas práticas) 

resulta na infecção de corrente sanguínea.  

A implantação dos cateteres venosos centrais se dá em vasos de grande calibre e 

de alto fluxo sanguíneo como a subclávia que é puncionada em primeira escolha 

recomendação advinda da CCIH, ela ocorre para infundir soluções capazes de irritar a 

camada intima das paredes de vasos periféricos como a nutrição parenteral que tem alta 

osmolalidade (acima de 800 a 900 mOsm/L) e também de fármacos utilizados na 

quimioterapia de pacientes com cânceres. São também frequentemente utilizados, 

principalmente em pacientes graves para a realização de monitoração hemodinâmica, 

administração de fármacos menos agressivo, fluidos, derivados do sangue, hidratação 

venosa, hemodiálise e diálise peritoneal, administração de sangue e seus derivados 

(ANVISA, 2012).  

Embora se saiba que as Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS) não 

sejam as que acometem os hospitalizados com maior frequência, como a Pneumonia, 



Infecção de trato urinário e Infecção de sítio cirúrgico, elas tem grande repercussão na 

morbimortalidade, bem como nos custos hospitalares relacionados ao seu tratamento. 

O Centers for Disease Control and Prevention trata-se de uma organização 

situada nos Estados Unidos da América que tem como objetivo trabalhar na proteção da 

saúde pública e da segurança da população divulgando informações com base em 

evidências que geram subsídios nas decisões quanto à saúde e as promove através de 

parcerias com diferentes departamentos. 

  De acordo com dados do Centers for Disease Control and Prevention – CDC 

(2011) ocorrem aproximadamente 80.000 casos de infecção primária de corrente 

sanguínea por ano em unidades de terapia intensiva dos hospitais dos Estados Unidos. 

No Brasil, estes dados não são quantificados em âmbito nacional, pois há uma adesão 

apenas parcial dos hospitais quanto ao número e frequência de notificação das IPCS, 

embora estas sejam de caráter obrigatório, devendo ser realizadas diretamente pelas 

CCIH nos estabelecimentos de saúde, através do link do FormSUS de cada estado, sob 

orientação das Coordenações Estaduais, Municipais e Distrital de Controle de Infecção 

Hospitalar. (ANVISA, 2012; CDC, 2011)  

As infecções de corrente sanguínea são multifatoriais e apresentam 

fisiopatologia, diagnósticos, implicações terapêuticas e prognósticas e preventivas 

distintas. (ANVISA, 2009). 

Dentre os fatores de risco para desenvolvimento de infecção relacionado ao 

acesso vascular: temos os próprios dos pacientes, material usado para fabricação do 

cateter, localização do acesso, solução infundida, experiência do profissional que realiza 

o procedimento, tempo de permanência, manipulação do cateter, entre outros. Tais 

fatores constituem pontos estratégicos importantes para ações preventivas dessas 

infecções. A equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, técnicos e 

auxiliares de enfermagem os que estão prestando cuidados diretos ao paciente devem se 

preocupar e atentar para medidas que minimizem a ocorrência desse tipo de infecção. 

Infelizmente práticas inadvertidas estão sendo habituais na inserção do cateter que pode 

ocasionar a IPCS tais como: excesso de tentativas de punção venosa, manuseio 

inadequado do cateter, contaminação do óstio da inserção, entre outras práticas. É 

preciso cautela no que diz respeito ao manuseio do acesso venoso, a padronização e a 

incorporação da mesma na inserção e na manutenção do cateter se faz necessária para a 

prevenção. A equipe de enfermagem prestadora de cuidados ininterruptos ao paciente 

tem grande responsabilidade no que diz respeito à profilaxia.  



Em algumas instituições enfermeiro é responsável por estabelecer o acesso 

venoso periférico bem como atentar-se para a manutenção do acesso central, e ainda 

participar na tomada de decisão junto ao profissional médico do melhor sítio para a 

implantação do cateter. Outra importante colaboração da Enfermagem se dá com a 

criação da Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH).  Estas comissões 

que, em geral, tem em sua equipe ao menos um enfermeiro, fornecem à equipe de saúde 

subsídios, orientações, atualizações sobre métodos e técnicas sobre a prevenção de 

infecção cruzada, sistema de vigilância epidemiológica, padronização de normas entre 

outras atribuições. 

Nos casos de manuseio de cateter venoso central totalmente implantado, é 

necessário que o profissional que realiza qualquer atividade relacionada aos mesmos 

participe de um curso de capacitação, uma vez que essas atividades demandam 

conhecimento técnico-científico no trato específico com cateteres venosos centrais de 

longa permanência. O curso para capacitação de enfermeiros para manuseio de cateteres 

de longa permanência deverá ter duração mínima de 8 horas de teoria e 40 horas de 

prática (INCA 2010). 

Em relação ao cateter central de inserção periférica (PICC), são capacitados para 

inseri-lo os enfermeiros que atendam ao determinado na Resolução COFEN n.º 

258/2000 e ao Protocolo da instituição onde atua.  

Segundo o Manual da ANVISA de 2013, as infecções de corrente sanguínea 

constituem importante papel nos que diz respeito às infecções hospitalares, ainda que 

elas ocorram com menor incidência quando comparadas aos outros tipos de infecções já 

mencionadas. 

As Infecções Primárias de Corrente Sanguínea (IPCS) devem ser diagnosticadas 

de acordo com os Critérios Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde - 

Corrente Sanguínea determinados pela ANVISA: 

 
 

[...] as infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS) são aquelas infecções de 

consequências sistêmicas graves, bacteremia ou sepse, sem foco primário 

identificável. Há dificuldade de se determinar o envolvimento do cateter central 

na ocorrência da IPCS. Com finalidade prática, as IPCS serão associadas ao 

cateter, se este estiver presente ao diagnóstico [...] (ANVISA, 2013). 
 
 



Aponta-se que esta infecção se subdivide em dois tipos: as IPCS laboratoriais, 

com hemocultura positiva, as quais têm critério diagnóstico mais objetivo, e permitem 

comparações mais fidedignas entre hospitais. No entanto, a sensibilidade das 

hemoculturas é variável de acordo com práticas institucionais de hospitais e 

laboratórios, e é baixa em pacientes que já estão em uso de antimicrobianos.  Já as 

infecções diagnosticadas clinicamente são de definição mais simples, mas apresentam 

grande teor de subjetividade (ANVISA, 2009). 

Segundo a ANVISA (2009), as infecções primárias de corrente sanguínea 

apresentam repercussões sistêmicas, enquanto as Infecções relacionadas ao Acesso 

Venoso Central (IAVC) ocorrem no sítio de inserção do cateter, de forma localizada, 

manifestada por sinais flogísticos: dor, edema, rubor ou presença de secreção. 

No Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal Fluminense, a 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar realiza a busca ativa dos casos de infecção 

primária de corrente sanguínea das unidades especializadas, divulgando semestralmente 

estes dados, em relatório às unidades e à direção, bem como os tornando públicos pela 

intranet.  Em 2012, ocorreram 36 casos de sepse relacionada a cateter no CTI do HUAP, 

com confirmação laboratorial por hemoculturas (HUAP, 2012).  

Com o objetivo de reduzir as taxas de IPCS, a comissão de controle de infecção 

hospitalar vem adotando medidas junto à gerência de enfermagem e chefia médica do 

setor, visando à redução das taxas de infecção. Dentre estas medidas, ressaltamos a 

elaboração de recomendações para a inserção e manuseio de cateter venoso central, e a 

implantação de uma lista de verificação, ou checklist, a ser preenchido no momento da 

inserção dos dispositivos, com a finalidade de avaliar o cumprimento da técnica 

asséptica.  

Este checklist foi elaborado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

do Hospital Universitário Antônio Pedro com base nas recomendações da ANVISA 

(2013) e do CDC (2011) e preconiza cinco passos fundamentais para a prevenção de 

infecção de corrente sanguínea relacionada à inserção do cateter venoso central: 1) 

higiene das mãos; 2)precauções de barreira máxima: uso gorro, máscara, avental e luvas 

estéreis e campos estéreis grandes que cubram o paciente; 3) preparo da pele com 

gluconato de clorexidina; 4) seleção do sítio de inserção de CVC, com utilização 

preferencial da veia subclávia para inserção de cateter não tunelizado; 5)revisão diária 

da necessidade de permanência do CVC, com pronta remoção quando não houver 

indicação. 



Embora diversos estudos tenham demonstrado a importância de programas 

educacionais na redução das taxas de infecção primária de corrente sanguínea, há uma 

diferença entre ter o conhecimento e aplicar essas informações na prática diária. O 

desafio está em criar o modelo adequado, de acordo com as características do serviço 

para garantir o sucesso da intervenção (ANVISA, 2013, p.41). 

 

 

 

1.1 Objeto do estudo 

 

As medidas adotadas pela equipe de enfermagem de um hospital universitário  

para a prevenção de infecções Primárias de Corrente Sanguínea relacionadas à 

instalação de cateter venoso central.  

 

1.2 Questão norteadora 

 

Os profissionais médicos que inserem cateter venoso central no CTI geral do 

HUAP cumprem as recomendações para o controle de infecção de corrente sanguínea 

instituídas pela CCIH? 

 

1.3 Objetivo geral 

 

Avaliar a adesão dos profissionais médicos ao protocolo de inserção de cateter 

venoso central no CTI do HUAP. 

 

1.4 Objetivo específico 

 

Levantar as práticas que não estão de acordo com o protocolo de inserção de 

cateter venoso central recomendado pela comissão de controle de infecção hospitalar do 

HUAP. 

 

1.5 Justificativa 



A criação do checklist se resume basicamente em “antecipar” falhas e preparar o 

ambiente de trabalho. No trabalho em questão este instrumento tem como função avaliar 

quanto à técnica asséptica da inserção de cateter venoso central pelos profissionais 

médicos do CTI geral do HUAP e através dos resultados propor medidas que diminuam 

o risco de infecção seja local, seja sistêmica no paciente hospitalizado. 

 

No que diz respeito à infecção de corrente sanguínea, estudos revelam altas taxas 

do acometimento destas relacionadas ao uso de cateteres. Em uma pesquisa realizada no 

Brasil em pacientes adultos internados no CTI aponta que a taxa de infecção relacionada 

ao uso de CVC foi de 3,6 infecções por 1000 cateteres-dia (CONTRERAS-CUELLAR 

et al., 2007; MARQUES NETTO et al., 2009). 

Desta maneira justifica-se a relevância de tal estudo para identificar onde ocorre 

a deficiência na inserção do cateter e propor medidas que reduzam a incidência de IPCS 

nos hospitais. 

De acordo com os dados expostos as instituições de saúde devem se empenhar 

para a máxima redução das infecções relacionadas à assistência à saúde, constituindo-se 

num desafio para garantir à segurança do paciente e a qualidade do cuidado em saúde, 

bem como reduzir os custos hospitalares advindo destas infecções.  

Assim, a implantação de indicadores de processo é valiosa para alcançar a meta 

de redução das IPCS associadas ao uso de CVC, principalmente quando aliada a adoção 

de estratégias educacionais e de treinamento permanentes (CDC, 2011). O checklist de 

implantação de CVC vem sendo adotado em diversos centros, e se constitui em um 

instrumento de avaliação eficaz, com base em evidência científica, para a redução das 

taxas de infecção de corrente sanguínea associada a dispositivos invasivos. Cabe 

ressaltar que a redução das taxas de IPCS em pacientes em uso de CVC requer um 

esforço progressivo e contínuo, envolvendo a adesão às práticas seguras por todos os 

integrantes da equipe de saúde, como auxiliares, técnicos de enfermagem, enfermeiros e 

médicos. 

Nesse sentido, a avaliação do checklist de inserção de cateter venoso central 

fornecerá subsídios para um diagnóstico situacional desta prática e para a implantação 

de medidas educativas, visando às boas práticas, com minimização dos riscos ao 

paciente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-  REVISÃO DE LITERATURA 
 

 Um breve histórico de informação sobre cateteres intravasculares existentes no 

mercado, cada um com uma finalidade diferente que se subdividem em ser de curta 

permanência, como os utilizados em unidades de terapia intensiva (mono ou duplo 

lúmen, cateter para hemodiálise ou cateter balão fluxo dirigido), e de longa 

permanência, utilizados em terapia endovenosa prolongada. Estes últimos podem ser 



classificados como semi-implantáveis (cateter de silicone tunelizado) ou totalmente 

implantáveis (Port o cath). (ANVISA 2010). 

 

2.1 - Tipos de cateter venoso central 

 

• Cateter venoso central de curta permanência 

 

Os cateteres centrais de curta permanência são aqueles que atingem vasos 

centrais (subclávia, jugular, femoral) através de venopunção direta, e não são 

tunelizados.  Esses dispositivos não possuem nenhum mecanismo para prevenção de 

colonização extraluminal, favorecendo o acesso da flora microbiana da pele à corrente 

sanguínea. São frequentemente empregados quando há necessidade de acesso central 

por curtos períodos, tipicamente entre 10 e 14 dias, de onde deriva sua denominação 

(ANVISA, 2010). 

 

• Cateter venoso central de longa permanência – totalmente implantado 

 

Os cateteres são chamados de “totalmente implantados” por não apresentarem 

nenhuma parte exteriorizada após sua instalação. Na literatura internacional, faz-se 

referência a esse cateter como “PORT”. Embora proporcionem pouca interferência 

estética e maior liberdade a quem os utilizam, os cateteres de longa permanência têm 

como ponto inconveniente o seu acesso através de punção com agulha – ponto relevante 

de possível desequilíbrio, que deve ser previamente avaliado pelo enfermeiro (ANVISA 

2010). 

Estes cateteres são constituídos por tubos flexíveis radiopacos feitos de silicone, 

poliuretano ou de teflon. Possuem uma câmara de titânio em uma das extremidades. A 

parte central dessa câmara é uma membrana de silicone chamada septo, na qual são 

realizadas as punções para acesso ao dispositivo. Podem apresentar características 

específicas de acordo com o seu fabricante, como por exemplo: modelos diferenciados, 

valvulados, não valvulados, reservatórios revestidos com silicone, totalmente em titânio 

escovado, orifícios para fixação através de suturas, arredondados, ovalados, com maior 

ou menor área de punção, dentre outros (ANVISA 2010). 

Os cateteres de longa permanência podem ser utilizados em indivíduos de todas 

as idades, incluindo crianças, devido ao conforto que promove ao se evitar seguidas 



punções de acesso, principalmente em tratamentos de longa duração. Apresentam menor 

risco de complicações quando comparados aos de curta permanência. Entretanto, a 

segurança da técnica não evita por completo a ocorrência de complicações, que 

acarretam aumento da morbimortalidade dos pacientes com condição clínica debilitada 

pela patologia de base e dos custos hospitalares (ANVISA 2010). 

O implante do cateter pode ter várias localizações como veias calibrosas da 

região torácica, dos membros superiores ou, em último caso, membros inferiores. 

(INCA 2008) 

Logo após a indicação clínica de implantação desse dispositivo, e antes que ela 

ocorra é importante observar se as condições sociais do paciente permitem que seja 

realizado esse procedimento. Dentre as vantagens do cateter totalmente implantado, 

cabe ressaltar que esse tipo de dispositivo dispensa a realização de curativos, com 

exceção do período pós-operatório. Seu período de manutenção é de até 30 dias, o que 

resulta num custo mais baixo para o paciente em relação ao uso de materiais. Outro fato 

a ser observado é que não interfere nas atividades diárias do paciente, nem na 

autoestima, uma vez que fica implantado no tecido subcutâneo (ANVISA, 2009). 

Ainda, dispensa sucessivas heparinizações, apresenta menor susceptibilidade a 

infecções, é mais estético e não limita atividades físicas. Não exige que o familiar nem o 

paciente sejam treinados para manuseá-lo e é menos sujeito a acidentes como quebra, 

perfuração, corrosão e outros. Dentre as desvantagens, cabe citar que, para a sua 

implantação e retirada, se faz necessário um procedimento cirúrgico, o que torna o custo 

mais elevado em relação aos outros dispositivos. Além disso, o seu acesso é realizado 

através de punções e para isso são utilizadas agulhas específicas. Outra ressalva se faz 

quanto à dificuldade para infusão de grandes volumes, em relação ao cateter semi-

implantado (INCA, 2008). 

 

• Cateter venoso central de longa permanência semi-implantado 

 

O cateter semi-implantando é assim denominado, pois parte do mesmo é inserida 

em veia central, passando por um “túnel” realizado no tecido subcutâneo, deixando uma 

parte exteriorizada, pela qual se realiza o acesso ao sistema venoso central para 

implementação da terapia intravenosa. Na sua porção tunelizada, o cateter apresenta 

uma “manga” ou “bainha”, também chamada de cuff, de dacron, em material poroso e 

biocompatível, idealizado para promover maior aderência de fibrina, ocluindo o túnel à 



entrada de patógenos e propiciando maior fixação do mesmo no tecido subcutâneo. Seus 

modelos, apresentações, comprimentos, bem como algum dispositivo adicional, tipo 

válvula bidirecional em sua ponta proximal ou distal e diferenciação das vias por 

códigos de cores, variam de acordo com a empresa fabricante. São constituídos de 

material flexível e radiopaco, podendo ser de silicone, poliuretano ou de teflon. 

Apresentam-se com uma, duas ou três vias, independentes entre si, de comprimentos e 

calibres variados (INCA 2008). 

Sendo estes indicados para pacientes submetidos a transplante de medula óssea, 

devido à facilidade de administrar infusão de grandes volumes, dado o seu grande 

calibre. E também para pacientes de Pediatria e Hematologia, pois, ao dispensar o uso 

de agulhas, se torna menos traumático para crianças, além de diminuir o risco de 

sangramentos (INCA 2008). 

Esse tipo de dispositivo é contraindicado nos casos de pacientes que não 

pretendem ou que não dispuserem de condições de retornar ao local onde a implantação 

do cateter foi realizada com o objetivo de realizar a manutenção que não deve 

ultrapassar sete dias, evitando a ocorrência de obstrução, ou na condição de baixa 

higiene, aumentando o potencial de infecção, uma vez que há uma parte do cateter 

exteriorizada, que necessita de cuidados higiênicos, além de curativos. É contraindicado 

também nos casos de metástases cutâneas, devido ao grande potencial de infecções 

(INCA 2008). 

Em relação ao local de implantação, como primeira opção selecionam-se as 

veias umeral e axilar, já que a proteção com curativo e enfaixamento dessa área é 

facilitada, prevenindo, assim, a tração acidental e a exposição do cateter. Como segunda 

opção, são escolhidas as veias jugulares internas, quando os acessos anteriores não são 

viáveis. Não são utilizadas as veias safena e femoral, por razões óbvias de dificuldade 

para acesso e potencial de trombose venosa (INCA, 2008). 

 

• Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (CCIP ou PICC) 
 

O CCIP é um dispositivo vascular de inserção periférica com localização central, 

sendo amplamente utilizado em pacientes com terapia intravenosa. Este cateter pode ser 

inserido por enfermeiros, desde que capacitados, de acordo com a Resolução do 

Conselho Federal de Enfermagem- COFEN nº 258/2001 (INCA 2008). 



Esses cateteres são confeccionados em silicone ou poliuretano, são radiopacos, 

de comprimento total, variando entre 10 e 75 cm.  Apresentam como vantagens: menor 

custo; menores riscos relacionados ao cateter; dispensa a utilização de sala cirúrgica, 

podendo ser inserido em qualquer local, inclusive no leito de internação ou em 

residências; exige apenas um RX simples para confirmação de sua localização após ser 

inserido (INCA 2008). 

Os CCIPs são indicados, inicialmente, para tratamento quimioterápico de até um 

ano de duração prevista. Sua indicação está associada à necessidade de acesso venoso 

central e às boas condições venosas periféricas do paciente. Outras indicações, segundo 

a comissão interdisciplinar de cateteres, são para pacientes de suporte terapêutico, 

inclusive em terapia domiciliar, tanto para a instalação, quanto para manutenção. 

Porém, muitas vezes, isso não é possível devido à deficiência do acesso venoso 

periférico. Podem ser indicados também nos casos de pacientes com lesões torácicas, 

coagulopatias, com comprometimento imunológico, respiratório, ou até mesmo nas 

impossibilidades físicas, como por exemplo, na cifose (INCA 2008). 

São contraindicados quando o paciente não possui adequada rede venosa 

periférica, na presença de deformidades físicas ou feridas infectadas nas áreas de 

inserção, quando há necessidade acesso venoso central por mais de um ano. Porém 

podem ser colocados na possibilidade de implantação dos outros tipos, quando 

existirem intercorrências clínicas que inviabilizemos mesmos (INCA 2008). 

 

2.2 - Práticas de controle de IPCS 

 

As medidas de controle de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) 

podem ser divididas em medidas práticas recomendadas para inserção e em medidas 

referentes ao manuseio do cateter venoso central. 

Além do reforço nas práticas de higienização das mãos, recomenda-se a 

instituição de barreiras máxima de precaução durante a inserção do cateter: a criteriosa 

escolha e a preparação do sítio e dos dispositivos de inserção são fundamentais para 

reduzir a incidência das IPCS. Destaca-se que não é recomendada a administração 

rotineira de antibióticos, para prevenir a colonização do cateter, ou de anticoagulantes 

(ANVISA 2012). 

Outras iniciativas específicas, baseadas nas estratégias múltiplas, deverão ser 

aplicadas para melhorar o conjunto das práticas preventivas.  



Para a cateterização venosa central, devem ser observadas as seguintes 

recomendações: escolha do sítio de inserção do cateter onde o risco de infecção seja 

menor e que este possa ser seguramente inserido; higienização das mãos com água e 

sabonete líquido ou preparação alcoólica, antes de iniciar o procedimento; utilização de 

barreira máxima de precaução através do uso de máscara, touca, avental e luvas estéreis 

quando for inserir o dispositivo. O paciente deverá ser coberto por campo estéril; 

limpeza da pele do paciente utilizando a técnica correta, incluindo o uso de solução 

antisséptica (ANVISA 2012). 

Em relação ao manuseio do cateter, antes de administrar medicamentos e fluidos 

por via intravenosa ou coletar sangue utilizando o dispositivo, deve-se higienizar as 

mãos, usar luvas e limpar a abertura do cateter com solução antisséptica. A mesma 

conduta deve ser aplicada ao trocar a cobertura que recobre o local de inserção do 

cateter; Verificar diariamente a necessidade de manutenção do cateter em cada paciente; 

este deverá ser retirado logo que não seja mais necessário (ANVISA, 2012). 

 

Data do evento: A data da ICS é a data do último elemento usado para 

diagnosticar a IPCS confirmada laboratorialmente (CDC, 2011). 

 

• Cateter central 

 

O cateter central é um cateter intravascular que termina perto ou no coração, ou 

em um dos grandes vasos, o qual é usado para infusão, retirada de sangue, ou 

monitoração hemodinâmica. São considerados grandes vasos para o propósito de relato 

de IPCS no sistema NHSN: Aorta, artéria pulmonar, veia cava superior, veia cava 

inferior, veias braquiocefálicas, veias jugulares internas, veias subclávias, veias ilíacas 

externas, veias ilíacas comuns, veias femorais, em neomatos- artéria/veia umbilical 

(CDC, 2011). Neste item, o CDC faz as seguintes observações: 1) nem o local de 

inserção, nem o tipo de dispositivo podem ser usados para determinar se o acesso é 

central; 2) um introdutor é considerado um cateter intravascular e, dependendo da 

localização e uso, pode ser um cateter central; 3) fios de marca passo e outros 

dispositivos sem lúmen, inseridos em vasos centrais ou no coração não são considerados 

cateteres centrais, porque não são infundidos líquidos, nem coletadas amostra através 

dos mesmos; 4) os seguintes dispositivos não são considerados cateteres centrais: 



membrana de oxigenação extracorpórea (ECMO), cateteres em artéria femoral e balão 

intra-aórtico (CDC, 2011). 

 O Ministério da Saúde preconiza cinco medidas para a redução da IPCS 

relacionadas ao CVC, são elas: Higienização das mãos; precauções de barreira máxima 

como o uso de gorro, avental, luvas estéreis e campos estéreis; preparação da pele com 

remoção de pelos (se necessário) degermação; e assepsia com clorexidina alcoólica 

0,5% a 2%; utilização a veia subclávia como sítio preferencial de inserção, avaliação do 

CVC que ocorra diariamente, não realização de trocas programadas baseadas no tempo 

de permanência e ao realizar as trocas fazê-las utilizando o fio guia nos casos de 

complicações e somente se não houver sinais de infecção. E associado a todas essas 

medidas o uso de uma lista (no caso deste trabalho o checklist implantado pela CCIH do 

HUAP) para verificar a adesão às boas práticas para a inserção do cateter dos 

profissionais que o insere bem como os que apenas preenchem a ficha (ANVISA 2009). 

No cateter venoso central de longa permanência totalmente implantado a 

manipulação só é indicada de 24 a 72 horas após a inserção do mesmo devido à 

sensibilidade do paciente. Se for necessária à utilização imediata ele deve ser ativado no 

Centro Cirúrgico. O primeiro curativo é realizado pelo profissional enfermeiro que o 

orienta a retirada dos pontos no 15º dia de pó-operatório. Não há necessidade de 

cobertura após a retirada dos pontos (ANVISA 2009). 

 No cateter venoso central de longa permanência semi-implantado como 

nesse tipo de cateter a porção distal fica exposta é necessário cuidados diários e boa 

higiene por parte do paciente para evitar a ocorrência de infecção. A parte de 

inserção na pele do paciente é protegida por curativos e faixas, e sua troca deve 

ocorrer semanalmente, este tipo de cateter pode ser utilizado assim que o 

procedimento de implantação é realizado (ANVISA 2009). 

Passo a passo da realização dos curativos assim como sua manutenção: Usar 

gaze ou curativo estéril transparente semipermeável para cobrir o sítio de inserção dos 

cateteres; Trocar o curativo na presença de sujidade; Para cateteres centrais, na ausência 

de sujidade visível, trocar a gaze pelo menos a cada 2(dois) dias e o curativo 

transparente a cada 7(sete) dias; Após a limpeza da pele, proceder à desinfecção com os 

antissépticos já referidos a cada troca de curativo; O uso de pomada com 

antimicrobianos pode danificar o material do cateter e induzir resistência antibiótica, 

sendo por isso contraindicada; Para cateteres de longa permanência semi-implantáveis o 

curativo deve ser diário até a cicatrização da pele. Após a cicatrização do túnel não é 



necessário fazer curativo; Para cateteres de longa permanência totalmente implantáveis 

o curativo não precisa ser feito enquanto o cateter não está sendo usado e após a infusão 

do medicamento o cateter deve ser lavado com soro fisiológico antes da retirada da 

agulha. As coberturas recomendadas e as mais utilizadas são a gaze estéril e filmes 

transparentes de poliuretano (ANVISA 2009). 

As complicações mais encontradas em artigos referentes à temática foram: 1) 

relacionadas ao cateter – punção arterial, sangramento, embolismo aéreo e 

pneumotórax. 2) relacionadas ao período pós inserção do cateter – infecção relacionada 

ao cateter, infecção no local de inserção, colonização, obstrução e perda do 

posicionamento com prejuízo para o funcionamento (ANVISA 2009). 

Sobre as complicações trombóticas também conhecidas como mecânica há dois 

tipos dela: uma se dá devido ao revestimento de fibrina em volta do cateter que 

usualmente não se adere à parede do vaso; a segunda complicação é a formação de 

trombos que se aderem à parede dos vasos causando obstrução total ou parcial da luz do 

cateter (ANVISA 2009). 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

3- METODOLOGIA 
 

O trabalho em questão trata-se de uma pesquisa quantitativa, do tipo descritiva, 

considerando que este método é apropriado para medir opiniões, atitude e 

comportamentos (POLIT e BECK, 2011). 

   O método quantitativo tem a vantagem de produzir dados relativamente 

significantes e que permitem avaliar a importância, gravidade, risco e tendências de 

agravos e ameaças (CODATO, 2006).  

  Segundo POLIT e BECK (2011, p.265), afirmam que na pesquisa quantitativa os 

dados de estudo são reunidos de maneira sistemática, usando-se instrumentos formais 

de coletas das informações necessárias, com o propósito de observar, descrever e 

documentar aspectos de uma situação.  

Nesta pesquisa serão descritas as práticas de adesão ao protocolo de inserção de 

cateter venoso central estabelecido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

do HUAP, a partir da análise de registros existentes de observação deste procedimento 

na Unidade de Terapia Intensiva. A coleta de dados foi realizada em documentos, os 

checklists de acompanhamento da implantação de cateter venoso central realizados pela 

equipe de enfermagem do CTI, em parceria com a CCIH, no período de 2010 a 2013. 

Os dados dos formulários utilizados na pesquisa foram o tipo de cateter, punção eletiva 

ou de emergência, bem como se foi ou não realizado na técnica asséptica. 

 

3.1 - Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados a partir de formulário – checklist (Anexo I), elaborado 

e coletado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar para avaliação da técnica 

de inserção de cateter venoso central, e preenchido por componentes da equipe de 



enfermagem do CTI. Este impresso foi implantado no Centro de Terapia Intensiva do 

Hospital Universitário Antônio Pedro com a finalidade de avaliar o processo de inserção 

de cateter venoso central, como uma das estratégias de controle de infecção de corrente 

sanguínea, sendo preenchidos pelos profissionais médicos quando possível e 

enfermeiros para posteriormente ser entregue à Comissão. 

O checklist é um instrumento de controle contendo uma lista de itens de ações 

e critérios organizados de forma sistematizada que permite o registro do cumprimento 

de itens listados para assegurar que estão sendo realizados durante a execução de um 

determinado procedimento. Esta ferramenta tem como objetivo padronização e 

regulação de processo de metodologia fornecendo um arcabouço para avaliação ou 

diagnóstico situacional, entretanto, o objetivo principal de sua implementação é a 

redução de erros frequentes ou melhorar a aderência as boas práticas (HALES; 

PRONOVOST, 2006).  

A coleta de dados documentais para a elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso foi realizada no período de Novembro de 2013 a Março de 2014, sendo incluídos 

os formulários preenchidos entre Outubro de 2010 (início da implantação) a Outubro de 

2013. No total foram analisadas 138 impressos de checklist, e destas apenas quatro não 

continham dados completos o que não interferiu no estudo. 

 

3.1.2 Análise de dados 

 

Os dados foram armazenados em uma planilha eletrônica e analisados à luz de 

estatística descritiva, utilizando-se o programa SPSS, versão 17.0 e Excel, versão 2007. 

Foram avaliados o sítio de inserção do cateter, uso de barreira máxima no 

procedimento, lavagem das mãos, preparo da pele do paciente e número de tentativas. 

 

3.1.3 Aspectos éticos 

 

Trata-se de pesquisa documental a partir de formulário recebido 

sistematicamente pela CCIH – HUAP. Não houve qualquer interferência da equipe 

participante do projeto na assistência aos pacientes, e nenhum procedimento foi 

realizado. Sendo assim, foi solicitada a solicitação de isenção Termo de Consentimento 



Livre e Esclarecido. A pesquisa foi encaminhada ao CEP e aprovada sob o protocolo 

CAAE n° 09911212.0.0000.5243 

 

• Benefícios esperados e custos 

 As informações geradas pela pesquisa sobre a adesão às boas práticas poderão 

ser aplicadas para prevenção das infecções de corrente sanguínea associada a cateter 

venoso central, fornecendo subsídios para programas de educação em serviço voltados 

para o controle de infecção, visando uma assistência segura e livre de danos. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

No total foram avaliadas 138 fichas de “checklist” de cateter, preenchidas por 

profissionais da equipe de enfermagem ou médica, na Unidade de Terapia Intensiva, no 

período de 30/01/2012 a 08/10/2013. 

Na avaliação do sítio do acesso vascular, observamos que a maioria dos cateteres 

venosos centrais foi posicionada na veia subclávia, seguida da veia femoral e, por 

último, veia jugular interna. A figura abaixo demonstra a distribuição por sítio do acesso 

vascular. 

 

Figura 1. Distribuição dos pacientes pelo Sítio do Acesso Vascular 
 
 

 

 

A veia subclávia foi o acesso preferencial, utilizado em 51% dos pacientes, 

demonstrando que os médicos intensivistas seguem as diretrizes da ANVISA (2013) e 
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do CDC (2012), considerando que este sítio está associado a menores taxas de infecção 

de corrente sanguínea.  

Em contrapartida a veia femoral foi utilizada em 22% dos pacientes; em geral 

este sítio é utilizado em urgências e quando o paciente já teve múltiplos acessos, sendo 

difícil a obtenção de outra via. Este local é o mais associado a infecções, devendo ter 

um curto tempo de permanência, até outro acesso ser estabelecido. Entretanto, o cateter 

quando inserido neste local tem mais chances de permanecer em contato com fezes e 

urina principalmente se o paciente estiver acamado (ANVISA, 2013). 

A segunda opção de acesso recomendada pela ANVISA é a veia jugular interna, 

puncionada em 18% dos pacientes. 

Das punções realizadas, a maior parte foi eletiva (88%); apenas 12% (n=17) 

ocorreram em situação de urgência, e destas punções, seis foram realizadas em veia 

femoral. Sabe-se que nos procedimentos eletivos o profissional tem condições de 

respeitar a técnica asséptica, evitando falhas no cumprimento do procedimento 

operacional padrão estipulado pela instituição. 

O número médio de tentativas de punção para instalação do acesso vascular foi 

de duas. Entretanto, observou-se que houve mais de três tentativas em 18 pacientes, o 

que aumenta o risco para infecção. O maior número de tentativas foi de vinte, registrado 

em um caso. Sabe-se que o número de tentativas de punção é diretamente proporcional 

ao aumento das taxas de infecção. O hospital universitário conta com profissionais em 

aprendizado, propiciando a um maior número de tentativas por falta de experiência na 

técnica; também, não é utilizado ultrassom para a localização do vaso a ser puncionado. 

O manual de controle de infecção da Anvisa (2013) traz a recomendação do uso desta 

tecnologia para se evitar trauma no local de punção associado a múltiplas tentativas.  A 

figura abaixo representa o número de tentativas realizadas nas punções. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Figura 2. Distribuição pelo número de tentativas realizadas para a obtenção do 

acesso vascular. 
 
 

 

Fonte: Checklist de inserção de CVC, HUAP, 2013. 

 

Em relação aos cinco passos fundamentais para a prevenção de infecção, os 

observadores registraram a ocorrência de quebra de técnica em doze procedimentos 

(8,7%), fator que também favorece o risco de infecção associada à assistência à saúde. 

Em relação ao uso de barreira máxima durante a inserção do cateter, a maior 

parte dos médicos cumpriu as medidas preconizadas. A adoção do checklist favorece 

uma maior adesão dos profissionais de saúde, minimizando as falhas no atendimento. 

A luva estéril, gorro e máscara foram usados por 100% dos profissionais, e 

apenas um não utilizou avental estéril. Contudo, o campo longo não foi usado em 21 

procedimentos (15%), sendo o item mais desconsiderado pelos profissionais. Neste 

período, a central de material estava fornecendo os campos separados da bandeja de 

punção, e sua distribuição era irregular, o que pode ter contribuído para a não adesão a 

esta recomendação.  

 

 

 



 

 

 

Figura 3. Uso de Barreira Máxima na Punção venosa profunda 
 
 

 

 

Em relação ao preparo da pele do paciente, 17 procedimentos (12,3%) foram 

realizados sem a correta utilização de antisséptico degermante seguido da solução 

alcoólica. O procedimento operacional padrão elaborado pela CCIH da instituição 

preconiza o uso de clorexidina degermante e alcoólica para este preparo, seguindo as 

recomendações da (ANVISA, 2013).  

Quanto à antissepsia cirúrgica das mãos do profissional, que deve ser realizada 

atentando para os seguintes passos:  

1º) Abrir a torneira, molhar as mãos, antebraços e cotovelos.  

2º) Recolher, com as mãos em concha, o antisséptico e espalhar nas mãos, 

antebraço e cotovelo. No caso de escova impregnada com antisséptico, pressionar a 

parte da esponja contra a pele e espalhar por todas as partes. 

3º) Limpar sob as unhas com as cerdas da escova ou com limpador de unhas. 

4º) Friccionar as mãos, observando espaços interdigitais e antebraço por no 

mínimo 3 a 5 minutos, mantendo as mãos acima dos cotovelos. 
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5º) Enxaguar as mãos em água corrente, no sentido das mãos para cotovelos, 

retirando todo resíduo do produto; fechar a torneira com o cotovelo, joelho ou pés, se a 

torneira não possuir fotossensor. 

6º) Enxugar as mãos em toalhas ou compressas estéreis, com movimentos 

compressivos, iniciando pelas mãos e seguindo pelo antebraço e cotovelo, atentando 

para utilizar as diferentes dobras da toalha ou compressa para regiões distintas.  

Dos 136 procedimentos registrados, apenas quatro não realizaram a higienização 

antisséptica das mãos. Observa-se uma grande adesão à higienização adequada das 

mãos, já que 97% dos profissionais realizaram a técnica correta. 

Apesar de os cateteres venosos centrais serem reconhecidamente importantes 

para os pacientes, predispõem os mesmos a complicações infecciosas devido à falha na 

técnica asséptica seja por inexperiência, seja pelo paciente ter acesso venoso difícil. Há 

também de se ressaltar que muitas das vezes a falha na técnica não está relacionada 

diretamente ao profissional, como se pôde observar, muitos deixaram de usar o campo 

estéril porque o mesmo não foi fornecido pela CME (Central de Material de 

Esterilização) junto ao kit e a bandeja de punção profunda, sendo distribuído 

separadamente e de forma irregular nos setores. 

A praticidade do uso de cateteres venosos centrais é inegável, pois quando 

realizado com sucesso ele diminui excesso de punções periféricas quando a rede venosa 

do paciente é dificultosa, inexperiência do profissional ou quando seu tempo de vida útil 

que são de 72 horas se expira, e há a necessidade de uma nova punção. Através do uso 

dele soluções que são incompatíveis com a rede venosa periférica podem ser infundidas 

sem que cause danos ao paciente e também pelo seu tempo de vida útil quando 

comparados ao cateter de uso periférico (ANVISA 2010). 

Porém toda essa praticidade tem seu lado não positivo que ainda precisa de 

muita atenção, estudos, avanços tecnológicos pra que sejam ao máximo diminuído suas 

consequências negativas. A conscientização dos profissionais, tanto os que inserem 

quanto os que manipulam o cateter deve ser trabalhada para que não sejamos fonte de 

infecção para um paciente, ameaçando a sua segurança (ANVISA 2010). 

Embora não seja descrito especificamente na Lei do Exercício da Enfermagem 

(7.498 de 25 de julho de 1986) às atribuições do Enfermeiro e aos demais integrantes da 

equipe de enfermagem a respeito dos cuidados prestados na Infecção de Corrente 

Sanguínea relacionada ao cateter, sabe-se que esta tarefa acaba se tornando uma 



atividade executada por estes profissionais que passam a maior parte do tempo junto ao 

paciente (ANVISA 2010). 

A primeira recomendação que além de ser a mais simples, econômica e que 

todos podem realiza-la é a higienização das mãos antes e depois da manipulação nos 

cateteres. 

Alguns autores afirmam que a troca da vedação da extremidade distal pelo 

menos uma vez por semana diminui os riscos de infecção (ANVISA 2013). 

Limpar com álcool a 70% tanto as conexões das vias de acesso, bem como ao 

abrir frascos de soros e medicamentos (ANVISA, 2013). 

Prefirir sistemas fechados de infusão. Infundir a solução em locais próprios 

como no injetor lateral, torneirinhas e extensões. Nunca deixar uma conexão aberta, 

manter sempre fechadas conexões que não estão sendo usadas. Administrar as medições 

o quanto antes depois de preparadas. Realizar a troca de equipo simples, buretas, 

extensões e torneirinhas a cada 72 horas ou se refluir sangue nos mesmos (

 ANVISA 2013). 

Não é recomendável realizar coleta de sangue através do cateter para exames 

laboratoriais, o cateter deve ser protegido durante o banho para não molhar, e os 

curativos devem ser trocados na presença de sujidade ou no seu prazo máximo 

recomendado (ANVISA, 2013). 

Cabe ressaltar que o tempo de permanência do cateter no paciente influencia na 

ocorrência de infecção, portanto a verificação diária da necessidade de sua permanência 

é uma medida importante na prática dos profissionais de saúde (ANVISA, 2013).  

Grande parte das IPCS pode ser prevenida por meio de programas que enfoquem 

educação continuada, capacitação dos profissionais de saúde, adesão às recomendações 

durante a inserção e manuseio dos cateteres, vigilância epidemiológica das infecções 

relacionadas à assistência à saúde e avaliação dos seus resultados. Nos últimos anos 

inúmeros estudos relataram o declínio das taxas de IPCS quando seguidas às 

recomendações de boas práticas com o CVC (ANVISA 2010). 

Respeitar o protocolo de inserção; inserir o cateter na técnica asséptica; o 

cuidado na infusão de soluções; o curativo adequado; o uso restrito de conexões em Y e 

a atenção às reações apresentadas pelos pacientes transplantados e/ou imunodeprimidos, 

susceptíveis a infecção serão sempre as armas mais simples e eficazes na profilaxia da 

infecção de corrente sanguínea (ANVISA 2009). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista o trabalho em questão conclui-se que, nem diante da avançada 

tecnologia de ponta em produzir insumos e equipamentos hospitalares cada vez mais 

modernos, instauração de protocolos e normatizações das ações prescritas pela 

ANVISA, CCIHs, assim como capacitação profissional se não estiverem em conjunto 

com a conscientização e atuação dos profissionais na interdisciplinaridade 

continuaremos a ver taxas crescentes no que tange a infecção de corrente sanguínea 

relacionada a cateter. 

A prevenção ainda é a maior aliada no que diz respeito à saúde, se não houver 

conscientização e aderência às normas preconizadas, somadas a ações mínimas devem 

ser realizadas ainda que pareçam pequenas para o profissional que a está executando. 

  O checklist se faz importante por ser uma ferramenta precisa em relação à 

coleta de dados seja em que âmbito for utilizado, neste caso nos referimos ao hospitalar. 

 Através do uso desta ferramenta dados precisos são coletados e analisados que 

somados a uma assistência à saúde consciente conferem informações importantes aos 

profissionais que fazem o uso do checklist, e através do mesmo alcançam a 

possibilidade de criar ações que diminuam os danos causados à saúde do paciente 

ocasionados por falhas nos cuidados prestados. 

As principais falhas apontadas no estudo foram relacionadas à higienização 

antisséptica das mãos e ao preparo da pele do paciente. Indica-se o reforço destas 

práticas em atividades de educação permanente. 



Outra não conformidade evidenciada foi a não utilização de campos longos que 

cubram o corpo do paciente durante o procedimento, indicando a importância da 

correção dos processos de trabalho, num movimento articulado entre a Central de 

Material e unidades prestadoras de serviço, oferecendo as condições para o 

cumprimento dos protocolos assistenciais estabelecidos. 

Considerando que as infecções de corrente sanguínea constituem importante 

papel nos que diz respeito às infecções relacionadas à assistência à saúde, ainda que elas 

ocorram com menor incidência quando comparadas aos outros tipos de infecções, 

iniciativas que reduzam estas taxas, especialmente em unidades de terapia intensiva são 

relevantes para uma prática segura e de qualidade, resultando no salvamento de vidas e 

redução de custos da assistência. 
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8 – ANEXOS 

 

8.1 ESQUEMATIZAÇÃO DOS POSSÍVEIS MEIO DE CONTAMINÇÃO 

DO CATETER. 

 

 

 

Fonte: ANVISA- Módulo 5. 

 



 

8.2 ESQUEMATIZAÇÃO DA HIGINIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

 

 



8.3 - ESQUEMATIZAÇÃO DA ANTISSEPSIA CIRÚRGICA DAS MÃOS 

Fonte: Blog de Enfermagem amor e luz. 



 

8.4  - TIPOS DE CATERTES VENOSOS  

 

 

 

 

Fonte: Site – Um estudante de Enfermagem 
 

 

 

 

 

 

 



 

8.5   – CATETER DE  DUPLO  e TRIPLO LÚMEN 

 

             

Fonte: Site – Um estudante de Enfermagem. 
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