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RESUMO 
 

A tomada de decisão do enfermeiro em sua prática diária necessita ser 
fundamentada em conhecimentos científicos. A prática baseada em evidências é 
uma abordagem que preconiza a utilização de resultados de pesquisas na prática 
clínica. Este estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, com o objetivo 
de mapear estudos que abordassem a efetividade do uso de heparina quando 
comparada a outros tipos de soluções na prevenção de obstrução do CVC-LP em 
pacientes hospitalizados com neoplasias hematológicas. A seleção dos estudos deu-
se através da utilização da estratégia PICO. Foram pesquisadas as bases 
eletrônicas PubMed/MEDLINE, CINAHL, COCHRANE e LILACS. A amostra 
constituiu-se de cinco artigos primários, sendo quatro ensaios clínicos randomizados 
e um estudo de coorte. As soluções utilizadas além da heparina foram o etanol, a 
nadroparina, leperudina, uroquinase e a solução salina. Um estudo não obteve uma 
avaliação de qualidade sobre o desfecho obstrução trombótica, os outros estudos 
publicados recomendaram a heparina para flushings de CVC-LP no paciente em 
questão. Devido a heterogeneidade dos estudos analisados e as diferentes soluções 
testadas com a heparina não foi possível estabelecer um consenso sobre a 
dosagem e frequência ideal desta solução. A totalidade dos estudos tratou apenas 
das intervenções medicamentosas, sem abordar os aspectos não medicamentosos, 
como, por exemplo, volume e frequência do flush com solução fisiológica, descrição 
da técnica com pressão positiva, tamanho ideal da seringa, pressão exercida 
durante a infusão de medicamentos e dispositivos para vedação dos lumens do 
cateter com pressão positiva. Nota-se que a evolução da pesquisa referente à 
perviedade do CVC foi restrita, não acompanhando a evolução da terapia em 
questão nos pacientes hematológicos e que há uma carência de estudos conduzidos 
por enfermeiros. Tais resultados apontam a necessidade da realização de mais 
estudos controlados, para testar as intervenções na manutenção da perviedade do 
cateter venoso central de longa permanência. 
 
Palavras-chave: Cateterismo venoso central. Heparina. Neoplasia hematológica.  
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ABSTRACT 
 
Nursing decision making in daily practice needs to be based on scientific knowledge. 
The evidence-based practice is an approach that advocates the use of research 
findings in clinical practice. This study deals with an integrative review of literature, 
with the goal of mapping studies that addressed the effectiveness of heparin when 
compared to other solutions in the prevention of obstruction of CVC-LP in 
hospitalized patients with hematological malignancies. The selection of studies was 
given by using the PICO strategy. Electronic databases were searched PubMed / 
MEDLINE, CINAHL, Cochrane Library, and LILACS. The sample consisted of five 
primary articles, including four randomized controlled trials and one cohort study. The 
addition of heparin solutions used was ethanol, nadroparin, leperudina, urokinase 
and saline. One study did not obtain a quality assessment on the outcome thrombotic 
obstruction other published studies recommend heparin for flushing CVC-LP in our 
patient. Due to the heterogeneity of the studies analyzed and tested different 
solutions with heparin was not possible to establish a consensus on the ideal dosage 
and frequency of this solution. The totalities of studies of pharmacological just tried 
without addressing aspects not medicated, for example, volume and frequency of 
saline flush, description of the technique with positive pressure, optimal size of the 
syringe pressure during infusion of drugs and devices for sealing the lumens of the 
catheter positive pressure. Note that the development of research on the patency of 
CVC was restricted, not following the evolution of therapy in hematological patients in 
question and that there is a lack of studies conducted by nurses. These results point 
to the need for more controlled studies to test interventions to maintain central 
venous catheter permeability of long stay. 
 
Keywords: Central venous catheterization. Heparin. Hematologic malignancy. 
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1. INTRODUÇÃO 

“Só fazemos melhor aquilo que repetidamente 

insistimos em melhorar. A busca da excelência não 

deve ser um objetivo e sim um hábito.”     

(Aristóteles) 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
As práticas de terapia intravenosa (IV), de um modo geral, sofreram 

profundas alterações desde seus primeiros registros em meados do século XVII 

devido a constante evolução tecnológica que envolve o cuidado com a saúde 

(PHILLIPS, 2001, p.25; MALAGUITTI, 2012, p.27).  

Todos esses avanços, que ocorreram mais intensamente a partir do século 

XX, possibilitaram que os cateteres venosos centrais (CVC) fossem amplamente 

utilizados em pacientes de todo o mundo desenvolvido (MALAGUITTI, 2012, p.27-

28).  

Estima-se que 90% dos pacientes hospitalizados recebam terapia intravenosa 

e só nos Estados Unidos mais de 5 milhões de CVC’s sejam inseridos, despendendo 

um custo anual de US$ 2,3 bilhões para tratamento dessa clientela (O'GRADY, 

2002, p.12; PHILLIPS, 2001, p.33). 

Durante o tratamento medicamentoso intensivo para neoplasias 

hematológicas, um CVC é uma ferramenta essencial na infusão de quimioterapia, 

antibióticos, produtos de sangue, nutrição parenteral e outros medicamentos, pois se 

trata de uma via segura para a administração prolongada de quimioterápicos e 

outros fármacos (HERISHANU, 2004, p.1407; MALAGUITTI, 2012, p.210). 
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Embora tais cateteres sejam essenciais para o tratamento, destaca-se a 

fragilidade do sistema hematopoiético nestes pacientes aumentando o risco de 

complicações como hemorragias ou formação de trombos no lúmen do cateter, 

despendendo uma atenção maior por parte de quem manipula o referido cateter 

(SMELTZER, et al, 2009, p.907-911;918-921; MALAGUITTI, 2012, p.209;211).  

Admite-se a trombocitopenia como uma contraindicação relativa para 

tratamento anticoagulante e, o correto manejo de eventos tromboembólicos reais ou 

potencial em pacientes com trombocitopenia grave ainda apresenta um dilema 

(HERISHANU, 2004, p.1407). 

Não obstante ao mencionado acima, observa-se na prática que ainda são 

controversos os protocolos e procedimentos empregados na manutenção da 

perviedade do CVC-LP neste grupo de pacientes. 

Randolph, et al (1998, p. 974) dizem que a profilaxia antitrombótica ideal em 

pacientes com neoplasias hematológicas ainda é uma questão de debate e são 

escassos os dados disponíveis nestes doentes.  

Outras complicações muito comuns no uso de CVC-LP são as infecções 

locais e sistêmicas, obstrução mecânica, obstrução não trombóticas, como aquelas 

causadas por precipitação medicamentosa, dentre outras complicações menos 

frequêntes (PHILLPS 2001, p. 360). 

Neste contexto, a manipulação correta do cateter e o uso métodos que visem 

manter a sua perviedade, como por exemplo, a lavagem (flushing) intermitente do 

cateter, ao reduzir complicações, promove a segurança do paciente e maior tempo 

de permanência do dispositivo (MALAGUITTI, 2012, p.215). 

Para o referido objetivo diversas soluções são empregadas, dentre as quais 

se destaca a solução salina e a solução heparinizada, porém a escolha entre uma 

ou outra, assim como o volume e a frequência do flush ainda é algo controverso e 

depende dos protocolos institucionais com variações consideráveis a respeito da 

solução utilizada (BANTON, 2005, p.70; PHILLIPS, 2001, p.347; MACEDO, 2009, p. 

15-19). 

Diante do exposto, além da correta implantação, não é menos importante a 

eficiência na sua manutenção, situação que o enfermeiro tem papel fundamental na 

realização correta das técnicas de manutenção e manipulação dos cateteres e a 

fundamentação teórica para tal prática. 
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1.2. RELEVÂNCIA  

 

No que se refere aos pacientes com neoplasias hematológicas, a implantação 

do CVC-LP é fundamental durante o tratamento, pois facilita a terapia intravenosa 

minimizando, os riscos, a dor e o estresse do paciente frente a frequentes 

procedimentos e internações que o privam do convívio familiar (MALAGUTTI, 2012, 

p.209). Neste mesmo contexto, o presente estudo trará informações sobre técnicas 

que poderão incrementar a qualidade da assistência do paciente em questão. 

Em relação às instituições de saúde, estudos como este são relevantes, pois 

técnicas de manutenção da perviedade do CVC-LP realizadas com embasamento 

científico podem minimizar a incidência de complicações, reduzindo os custos com 

tempo de internação e técnicas dispendiosas. 

Considerando a importância do papel do enfermeiro na manutenção da 

perviedade dos CVC-LP e ainda a inexistência de um instrumento que favoreça uma 

prática sistematizada e por se acreditar nessa prática com garantia de uma 

assistência de qualidade, torna-se imprescindível estudar as situações relacionadas 

às complicações desses cateteres a fim de buscar subsídios para elaborar um 

modelo de assistência norteando as ações do profissional enfermeiro frente ao 

referido problema, consequentemente, minimizá-lo e aperfeiçoar os benefícios dos 

cateteres. 

É um desafio para os profissionais de saúde o ato cuidar na totalidade do ser 

humano, por tanto, a assistência de um enfermeiro com competência técnica, 

científica e humana minimiza os riscos de complicações, exercendo uma função 

indispensável em relação ao sofrimento físico, psíquico, social e espiritual que a 

doença em questão traz e permitindo a humanização do cuidado que efetiva os 

princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) a fim de qualificar as práticas de 

atenção da saúde, fato este que torna relevante a realização deste estudo. 

Admite-se também a relevância deste estudo no âmbito da educação em 

enfermagem, garantindo que as informações obtidas dos resultados de pesquisas 

clínicas sejam divulgadas e contribuam para a realização de uma prática 

fundamentada em conhecimento científico. 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 
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Este estudo se justifica pelos hiatos de conhecimentos sobre a efetividade 

das soluções empregadas na manutenção da perviedade de CVC-LP em doentes 

com neoplasias hematológicas, evidenciadas pela pouca quantidade de estudos 

experimentais ou quase experimentais a respeito do tema. 

Também pela inexistência de Guidelines, deixando a prática em questão mais 

controversa, donde cada instituição desenvolve seu próprio protocolo a respeito das 

técnicas de permeabilização de CVC-LP (MALAGUTTI, 2012 p.136). 

Em última análise, a realização da revisão de literatura permite uma 

atualização extensiva sobre o tema em questão transformando informações, 

organizadas com rigor metodológico, criticamente avaliadas e quantitativamente 

mensuradas, em conhecimento para que possam auxiliar o enfermeiro na tomada de 

decisão sobre o cuidado com o doente, além de fornecer suporte às discussões a 

respeito desta técnica/tecnologia imprescindível a prática de enfermagem, que não 

vem sendo tratada com a devida importância. 

 

1.4. PROBLEMA DE PESQUISA 

 
 Qual a efetividade do uso de heparina quando comparada a outros tipos de 

soluções, no que tange a não ocorrência de obstrução do CVC-LP em 

pacientes hospitalizados com neoplasias hematológicas? 

Para que haja uma correta diferenciação dos termos eficácia, eficiência e 

efetividade achou-se por bem descrever neste estudo estes conceitos, de acordo 

com Tonon, Tomo e Secoli (2008, p.179): 

A eficácia diz respeito aos desfechos de uma intervenção terapêutica, 

realizada em condições ideais como, por exemplo, aquelas adotadas nos ensaios 

clínicos.  

A efetividade é entendida como a medida dos desfechos, quando a 

intervenção é utilizada na prática clínica diária, nas condições habituais normais. 

A eficiência é descrita por alguns autores como a obtenção máxima de 

beneficio com o recurso financeiro empregado, ou seja, é a relação dos recuros 

financeiros e o desfecho obtido (SACRISTÁN e LLACH , 1995 apud TONON, TOMO 

e SECOLI 2008, p.179). 

A partir do problema de pesquisa delimitado, as hipóteses de pesquisa são: 



14 
 

- Hipótese Nula:

 

 no processo de manutenção da perviedade do CVC-LP, a 

frequência de obstrução com o uso de heparina é semelhante àquela registrada com 

outros tipos de solução; 

- Hipótese Alternativa:

 

 no processo de manutenção da perviedade do CVC-

LP, a frequência de obstrução com o uso de heparina é diferente àquela registrada 

com outros tipos de solução; 

1.5. OBJETO DE ESTUDO 

 

Publicações científicas que abordem a efetividade do uso de heparina quando 

comparada a outras soluções quanto a não ocorrência de obstrução do CVC-LP em 

pacientes hospitalizados com neoplasias hematológicas. 

 

1.6. QUESTÕES NORTEADORAS 

 
 Quais as soluções foram confrontadas com a heparina na manutenção da 

perviedade do CVC-LP em pacientes hospitalizados com neoplasias 

hematológicas? 

 Qual a concentração utilizada e as peculiaridades das soluções 

administradas? 

 Qual a incidência de obstrução e complicações adicionais do CVC-LP? 

 Que evidências existem sobre a efetividade das soluções utilizadas? 

 Que evidências existem sobre a realização da técnica de manutenção da 

perviedade referente a frequência das soluções administradas? 

 

1.7. OBJETIVOS 

 

 

Geral: 

Realizar uma revisão da literatura existente que aborda a efetividade do uso 

de heparina quando comparada a outros tipos de soluções na prevenção de 

obstrução do CVC-LP em pacientes hospitalizados com neoplasias hematológicas. 
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Específicos:  

 Identificar a produção científica referente à efetividade da solução de heparina 

comparada à outros tipos de soluções; 

 Classificar o nível de evidência e grau de recomendação das publicações 

selecionadas; 

 Verificar se nas publicações há frequência de indicação de um método em 

relação a outro; 

 

1.8. ABRANGÊNCIA 

 
Espera-se que este estudo contribua para uma execução cada vez mais 

sistematizada e pautadas em evidências das práticas de enfermagem relacionadas a 

manutenção da perviedade do CVC-LP, prevenindo complicações ao paciente, 

reduzindo os gastos e o tempo de internação, além de promover uma terapêutica 

mais eficaz permitindo sua recuperação plena, e quando isto não for possível reduzir 

ao máximo  de seu sofrimento com a internação. 

Outro ponto importante a destacar como contribuição deste estudo é sua 

abrangência à educação em enfermagem, servindo como incremento à atualização 

de profissionais pelo tema e posteriores estudo sobre as lacunas encontradas a 

respeito desta prática. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

“Vamos ao trabalho! E só há uma maneira de fazê-lo 

Direito, bem feito, senão é melhor nem começar.” 

(Titãs) 

 

2.1. NEOPLASIAS HEMATOLÓGICAS 

 
Segundo o INCA (2011, p.25) “A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estimou que, no ano 2030, podem-se esperar 27 milhões de casos incidentes de 

câncer, 17 milhões de mortes por câncer e 75 milhões de pessoas vivas, 

anualmente, com câncer”. 

 Para o Brasil estima-se que entre 2012 e 2013 sejam registrados 518.510 

novos casos de câncer, o que reforça a magnitude do problema do câncer no país. 

São esperados um total de 257.870 casos novos para o sexo masculino e 260.640 

para o sexo feminino. (INCA, 2011, p.26). 

Sabe-se que essa mudança no perfil epidemiológico da doença, com o 

aumento progressivo no número de casos, deve-se ao envelhecimento populacional 

e também a maior cobertura dos serviços de saúde nas ultimas década, tornando o 

câncer um problema de saúde pública, o que demanda um aumento de gastos por 

parte do SUS para que haja a cobertura e atenção adequada a todos os doentes. 

 Em estudo realizado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), entre 2000 e 

2005, para estimar a situação do câncer esperados no Brasil, houve um aumento de 

200.000 internações, ou seja, um total de 423.000 pacientes oncológicos internados 

pelo SUS no ano de 2005, neste mesmo ano os gastos federais em assistência 

oncológica contabilizaram mais de R$1.159.724.708 (INCA, 2008, p.20). 
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Complementando este assunto, o INCA (2011, p.25) diz que, a prevenção e o 

controle do câncer no Brasil necessitam de maior atenção de forma que o 

diagnóstico seja feito de forma rápido, evitando consequências devastadoras que 

podem trazer para o país um grande obstáculo no desenvolvimento socioeconômico. 

Em ultima análise, é preciso que assim como as ações de tratamento e 

reabilitação, não menos importantes, as ações prevenção tenham estratégias cada 

vez mais eficientes, minimizando o tempo de internação e incrementando a 

qualidade da assistência ao paciente. Para que isso ocorra é preciso também que 

profissionais estejam mais bem preparados no que refere a aquisição conhecimento 

técnico-científico, ou seja, na produção cientifica que dê embasamento para a 

prática diária. 

Dentre os inúmeros tipos de câncer e dada as justificativas o presente estudo 

volta-se especificamente para as neoplasias hematológicas, e estas incluem as 

leucemias agudas e crônicas, os linfomas de Hodgkin e Não-Hodgkin e o mieloma 

múltiplo que têm incidência relativamente alta no país e albergam o ponto chave 

para este estudo, as discrasias sanguíneas causadas por estas doenças que pode 

influenciar ou não na conduta realizada pelo enfermeiro na manutenção da 

perviedade deste doente com CVC-LP. 

Sobre as neoplasias hematológicas, o INCA (2012, p.45 e 48) relata que: os 

Linfomas não Hodgking ocupam o 9º lugar dentre os tipos de câncer mais incidentes 

no país, e estima-se para o ano de 2012 um total de 9.640 novos casos. A leucemia 

também tem alta taxa de incidência podendo atingir cerca de 8.510 novos casos. 

 Smeltzer, et al (2009, p.906) definem a leucemia como proliferação 

neoplásica de granulócitos, monócitos, linfócitos ou, raramente, eritrócitos ou 

megacariócitos, os linfomas como neoplasias usualmente derivadas dos linfócitos B 

e o mieloma múltiplo como uma neoplasia da forma mais madura do linfócito B, o 

plasmócito. 

O tratamento das neoplasias hematológicas inclui a poliquimioterapia, a 

radioterapia, mais recentemente a imunoterapia e o Transplante de Medula Óssea 

(TMO). Na maioria das vezes há associação destes diferentes tratamentos. Todas 

essas terapêuticas quase sempre necessitam da obtenção de um acesso venoso, e 

levando-se em consideração a duração prolongada dos tratamentos, que pode 

chegar até três anos, a obtenção repetida de acessos venosos periféricos, ou até 

mesmo centrais de curta permanência pode prejudicar o curso do tratamento, visto 
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que algumas medicações quimioterápicas possuem características irritante e/ou 

vesicante podendo levar ao enrijecimento vascular periférico. Soma-se o fato de 

repetidas punções em acessos venosos periféricos (AVP), extravasamento de 

medicações vesicantes entre outras complicações, pode advir a dor além de danos 

irreparáveis a estes pacientes. 

A maior vantagem do CVC quando comparado ao AVP é a praticidade da 

terapêutica e a segurança no manuseio, também a incidência quase zero de 

extravasamentos e dos atrasos de infusões, a praticidade no uso de bombas 

infusoras, coleta de sangue e redução do estresse do paciente (BONFIM E 

GONÇALVES, 2012, p 212), ou seja, a adequada indicação de um sistema para 

acesso venoso central é fundamental para o tratamento do câncer, pois permitem 

que os pacientes tenham acesso contínuo (BONFIM E GONÇALVES, 2012, p 213). 

 Sendo assim, a seleção, inserção e o manuseio adequado do cateter em 

pacientes com neoplasias hematológicas tornam-se ações imprescindíveis e que 

podem trazer resultados positivos na terapêutica empregada. 

 

2.2. CATETERES DE ACESSO VENOSO CENTRAL 

 
Com o avanço tecnológico e conhecimentos cada vez mais aprofundados da 

ciência sobre agravos que afetam os seres humanos, recursos terapêuticos cada 

vez mais eficazes foram desenvolvidos em busca de uma melhora na qualidade da 

assistência mais e mais efetividade no tratamento dos doentes. 

Somente quinhentos anos após a descoberta da circulação sanguínea por Sir 

William Harvey, em 1616, a terapia intravenosa tornou-se um recurso terapêutico 

indispensável as práticas de enfermagem (PHILLIPS, 2001, p. 25). 

Apesar de sua evolução ocorrer de forma lenta, a prática especializada de 

terapia IV conhecida hoje se deu graças a muitos personagens, que através dos 

métodos de tentativa e erro, contribuíram para a evolução deste recurso terapêutico 

e as mudanças no controle de pacientes que necessitam desta terapêutica. 

Mas foi em 1929, que o médico alemão Werner Forssmann, introduziu um 

cateter uretral na veia antecubital, e após raio X, documentou o cateter posicionado 

no átrio direito, provando que um cateter poderia ser introduzido com segurança 

dentro do coração, para injeção de drogas na ressuscitação cardíaca (GOMES, 

2005, p.27). 
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Trinta e dois anos se passaram até que em 1961 os cateteres percutâneos, 

de curta permanência, foram introduzidos no mercado como o primeiro cateter 

destinado ao acesso da circulação central (PHILLIPS, 2001,p.341).   

Como afirma Phillips (2001, p.30), estudos cada vez mais aprofundados sobre 

a terapia IV central e novas tecnologias empregadas possibilitaram a criação de 

dispositivos cada vez mais seguros e técnicas menos invasivas e traumáticas, com 

consequente avanço na evolução tecnológica dos cateteres de acesso central, suas 

técnicas de acesso e regulamentação das práticas de terapia IV. 

A inserção dos CVC’s é mais demorada, requer maior habilidade e sua 

manutenção é mais cara do que a de um cateter IV periférico (BANTON, 2005, p.53). 

Desta maneira, a escolha para a colocação de um cateter deve levar em 

consideração diversos aspectos e uma avaliação global do paciente, como: tipo de 

doença, terapêutica, a ser utilizada, tempo de tratamento, avaliação do sistema 

venoso, idade, prognóstico e condição sócio-econômica do paciente (PHILLIS, 2001, 

p.338). 

Sobre este assunto, Kirby (2002, [s/n]) diz que um cateter venoso central deve 

ser usado quando um cateter IV periférico não é suficiente para a terapia clinica 

destinada e é necessário ter acesso de um grande vaso sanguíneo. Tais situações 

podem incluir: 

• Administração rápida de substituição de alto volume e/ou drogas vesicantes 

que irritam e causam danos a parede dos vasos; 

• Administração de fluidos ou drogas quando os vasos periféricos entraram em 

colapso (choque); 

• Administração de drogas irritantes (catecolaminas e agentes quimioterápicos, 

por exemplo); 

• Administração de soluções de alta osmolaridade (> 800 osm / l), por exemplo, 

para a Nutrição Parenteral Total (NPT); 

• Terapias de vários dias ou semanas que necessitam de um acesso venoso; 

• Hemodiálise;  

• Medição de pressão venosa central no trans ou pós operatório. 

O material que compõe o cateter venoso central tem implicação direta com o 

tipo da terapêutica desejada, os riscos de complicações que o cateter pode 
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apresentar e também, mas não menos importante, as possibilidades do paciente 

e/ou cuidador para realizar a manipulação do cateter. 

Com isso, a maior parte dos cateteres para acesso venoso vascular são 

confeccionados a partir de materiais biocompatíveis, e incluem o poliuretano e os 

elastômeros de hidrogel e de silicone (PHILLIPS, 2001, p.337). 

Mesmo cada vez mais biocompatíveis, o revestimento dos cateteres auxiliam 

ainda mais na redução das complicações. Segundo Baranowski1

                                                           
1 Baranowski, L. Central venous acess devices: current technoligies, uses, and management 
Strategies. Journal of Intranvenous Therapy, 16(3), 167-194. 1993. 

 
 

 (1993, apud 

Phillips, 2001, p.338), encontram-se disponíveis cateteres revestidos ou 

impregnados com materiais hidrofílicos, substâncias antissépticas, antibióticos ou 

heparina.  

Outra característica apresentada na composição dos cateteres são os 

lumens, que reduzem os riscos de contaminação, possibilitam a administração 

concomitante de diferentes substâncias ou até mesmo de substância que 

apresentam interações podem ser administradas em diferentes lumens do mesmo 

cateter sem a necessidade de lavagem para retirar os resíduos da medicação. 

Os cateteres encontram-se disponíveis em lúmen simples, duplo, triplo e, 

mais recentemente, quádruplo.  

Para muitas soluções e medicamentos, qualquer lúmen pode ser selecionado 

para a infusão. Phillips (2001, p.338), recomenda que o lúmen distal seja utilizado 

para a administração de substâncias vesicantes. O lúmen proximal para coleta de 

sangue, quando possível, para evitar contaminação da amostra por soluções que 

estejam sendo infundidas no outro lúmen (Figura 1). 
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Os cateteres que fornecem um acesso venoso central podem ser 

caracterizados segundo o seu tempo de permanência, sendo de dois tipos, os de 

curta permanência e os de longa permanência. 

Sendo assim, os de cateteres de curta permanência, incluem dois tipos: os 

cateteres centrais de inserção periférica (PICC ou CCIP) atribuídos a classe, pois 

são indicados para uso de seis semanas a vários meses e os cateteres venosos 

centrais semi implantados - não tuneilizados;  

 Os cateteres de longa permanência são divididos em duas categorias: o 

cateter venoso central de longa permanência semi-implantado ou tuneilizado 

(Hickman®, Broviac® e Perm-Cath®) e o cateter venoso central totalmente 

implantado, que possuem um reservatório/diafragma/receptáculo (Port) alojado no 

tecido subcutâneo (Port-a-Cath®, Intra-porth®, Portocat®, Implantofix®, Infuse-a-

port®, Bard®).  

A tabela a seguir, compara os dois tipos de cateteres em suas características, 

vantagens e desvantagens. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Os locais de infusão em um 
cateter de lúmen triplo, incluem a entrada 
dos lumens proximal, distal e mediano. O 
lúmen distal (posicionado no meio) 
geralmente é o maior. 
 
Fonte: suru.com/portugese/cvc.htm 
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Tabela 1: Comparação entre os cateteres venosos centrais. 
Tipo/ Uso Características Vantagens Desvantagens 

Cateteres de curta permanência 
Percutanêos 
Destinado de 
dias até várias 
semanas. 

Material: Poliuretano, 
Silastic, Aquavene 
Comprimento: 6 a 30 
cm 
Calibre: 14 a 27F 
Características 
disponíveis:  
Revestimento de 
heparina, hidrômero, 
antibiótico e anti-
séptico: Cuff 
antimicrobiano também 
disponível. 
Extensões pré-
conectadas com 
pinças 
Múltiplos lumens  
 

Inserido a beira do leito; 
custo-beneficio, fácil de 
retirar e de trocar com fio-
guia. 

Tempo de permanência 
no local limitado 
(geralmente sete dias) 
Requer troca de curativo 
estéril; uso de heparina 
para a lavagem diária; o 
cateter pode quebrar-se; 
requer instalação de 
fixação. 

Cateter central 
de inserção 
periférica 
(PICC/CCIP) 
Até vários 
meses. 

Material: Poliuretano, 
Silastic, Aquavene 
Comprimento: 33,5 a 
60 cm 
Calibre: 14 a 25F 
Lúmen: Duplo 
Características 
disponíveis:  
Válvula de Groshong 
Material de inserção, 
agulhas sobresalentes 
e materiais de 
reposição disponíveis. 
Extensões pré-
conectadas com 
pinças 

Inserido a beira do leito 
por enfermeiros 
especializados, custo-
beneficio, fácil de retirar, 
indicado para longa 
permanência, elimina 
riscos associados a 
inserção torácica ou na 
região do pescoço, 
preserva a integridade do 
sistema venoso periférico 

Requer troca de curativo 
estéril; uso de heparina 
para a lavagem diária, 
exceto aqueles com 
válvula de Groshong, 
pois o cateter pode 
quebrar-se; requer 
instalação de fixação; 
pode não permitir a 
coleta de sangue para 
amostras 

Cateteres de longa permanência 
Semi-
implantados ou 
tuneilizados 
Acesso IV de 
longa 
permanência 
para terapia 
intermitente 
contínua ou 
diária 

Material: Poliuretano. 
Comprimento: 59 a 90 
cm 
Calibre: 2,7 a 19,2F 
Lúmen: Múltiplos 
Características 
disponíveis:  
Válvula de Groshong 
Ponta retirável 
Cuff de colágeno 
antimicrobiano 

Inserido a beira do leito 
pode permanecer no local 
indefinidamente: requer 
técnica asséptica para 
troca de curativo, e 
quando o local está 
cicatrizado, pode ser 
utilizada técnica limpa, 
pode ser reparado 
externamente, possibilita 
o autocuidado. 
 

Pode necessitar de 
lavagem com heparina 
rotineira, exceto quando 
presente a válvula de 
Groshong; o cateter 
pode quebrar-se; 
cuidado diário ou 
semanal com o local; 
pode ser difícil de 
retitrar. 

Totalmente 
implantados 
Acesso IV de 
longa 

Material:  
Cateter- Silastic 
Teservatório (Port)- 
Titânio, aço inoxidável 

Não são necessárias 
trocas de curativo, 
lavagem com heparina 
mensal, sem 

Requer agulhas para 
acesso, caro, requer 
pequena cirurgia para 
remoção.  

Continua... 
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permanência 
para terapia 
intermitente 
contínua ou 
diária 

e plástico  
(polissulfona) 
Comprimento: 9,8 a 17 
cm 
Largura da base: 24 a 
50 mm 
Lúmen: Duplo 
Características 
disponíveis:  
Válvula de Groshong 
Pode acessar-se o 
diafragma do 
reservatório de 
qualquer ângulo. 
Cateter/reservatório 
pré adaptado ou 
sistema em duas 
peças 
Vários dispositivos de 
acesso e manutenção 
do cateter. 

necessidades de troca de 
fixação, reduzido o risco 
de infecção. 

Fonte: Adaptado de: PHILLIPS, L. D. Manual de Terapia Intravenosa. 2a ed. Porto Alegre: Artmed, 
2001. 
 

2.2.1. 

 

 O CVC de longa permanência é o mais indicado e mais usado em pacientes 

oncológicos, comparado ao CVC de curta permanência e ao Acesso Venoso 

Periférico (AVP), pois dispensam repetidas punções, reduzem o risco de infecções 

por serem tuneilizados no tecido subcutâneo, é mais confortável para o paciente, 

além de fornecer um acesso venoso seguro por anos, devido ao tempo prolongado 

de tratamento de algumas neoplasias (MALAGUITTI, 2012, p.209). 

Cateteres de longa permanência 

Confirmando as informações supracitadas, Puol2

2.2.1.1. Cateter venoso central de longa permanência semi-implantado 

 (2000, apud Bonfim e 

Gonçalves, 2012, p 210) afirma que: “o uso da poliquimioterapia, como do 

transplante de medula óssea, tem tornado os CVC-LP um componente essencial no 

tratamento oncológico, possibilitando não apenas a infusão de múltiplas drogas, 

mas, principalmente, uma melhora qualidade de vida”. Para tanto, este estudo 

deteve-se apenas buscar evidencias sobre a permeabilização dos CVC-LP.  

 

 

                                                           
2 Poul F.F., Petroianu A. Tubos, sondas e drenos. Rio de Janeiro, RJ. Ed: Guanabara Koogan, 2000. 
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O método de tuneilização, por isso também é chamado de cateter venoso 

central de longa permanência tuneilizado, permite inúmeros benefícios ao paciente, 

visto que além de reduzir o risco de infecção, dada a barreira mecânica que o túnel 

subcutâneo fornece, também dificulta a perda acidental do cateter decorrente da 

mobilização do paciente. Assim, este dispositivo é um dos mais comumente 

utilizados em tratamento de pacientes no domicilio, como o câncer, por exemplo, 

minimizando seu estresse frente a repetidas punções, uma vantagem a mais na 

terapêutica destinada.  

Disponíveis desde 1975, CVC’s semi-implantados foram desenvolvidos e 

destinavam-se a infusão de NPT. Estes foram seguidos por uma versão modificada, 

o cateter de Hickman, onde eram administradas terapias destinadas ao paciente em 

TMO e tornaram-se protótipo para uma variedade de cateteres tuneilizados 

atualmente no mercado para vários tipos de terapias (PHILLIPS, 2001, p. 350; 

BANTON, 2005, p. 48). 

Ou seja, Com o passar do tempo, os dispositivos de longa permanência foram 

evoluindo tecnologicamente, implicando em uma terapêutica cada vez mais 

especializada, minimizando assim os riscos de complicações durante e após a 

inserção dos CVC semi-implantados. 

Por ser um procedimento cirúrgico, a inserção do CVC semi-implantado deve 

ser realizado por um profissional médico. Entretanto o diferencial do CVC semi-

implantado é que, de acordo com Phillips (2001, p. 350), estes destinam-se para uso 

durante meses a anos, fornecendo acesso venoso de longa permanência que 

permite coleta de amostras de sangue administração de drogas, hemocomponentes, 

NPT e também são fáceis de manter no domicílio. 

Para Phillips (2001, p. 350) as principais vantagens são apresentadas em sua 

composição, pois são compostos de polímeros de silicone com um cuff de poliéster 

que mantém o cateter no tecido subcutâneo como mostra a Figura 2. 

O cuff localiza-se aproximadamente a 5 cm do local de saída do cateter, o 

qual se torna coberto por fibroblastos após uma semana a dez dias de inserção. 

Encontram-se disponíveis com até três lúmens, variam em tamanho com lumens 

internos de 0,5 a 1,6mm Figura 3 (PHILLIPS, 2001, p.351). 
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Atribuindo mais informações sobre o tema Banton (2005, p. 58) diz que, os 

CVC's semi-implantados podem ser consertados se quebrar ou rachar, são menos 

trombogênicos do que os cateteres feitos de polivinila, o balonete existente nestes 

cateteres o fixam e impedem a entrada de bactérias.  

O cateter de Hickman-Broviac permite a coleta e administração de sangue 

(Hickman de lúmen duplo) e o lúmen de Broviac permite a administração de líquidos 

IV incluindo a nutrição parenteral total (BANTON, 2005, p. 59). 

O cateter é inserido sob anestesia local ou geral, através da dissecção de 

uma veia superficial, geralmente jugular externa ou cefálica. É feita outra incisão na 

parede do tórax e é dirigido pelo túnel subcutâneo (PHILLIPS, 2001, P. 351). O 

cateter é posicionado no átrio direito. O cuff é posicionado no túnel subcutâneo, 

entre as duas incisões feitas para o procedimento, após a implantação o cateter é 

heparinizado e está pronto para o uso (PESSA3

2.2.1.2. Cateter venoso central de longa permanência totalmente implantado 

, 1985 apud MARTINS, 1998, p.188). 

 

 

                                                           
3 PESSA, M.e.; HOWARD. R.J. Complications os Hickman-Broviac Catheters. Surg.Gynecol.Obstet., 
v.161, nº3, p257-60, 1985. 

Figura 2: Posição do cateter de 
Hickman. 

Fonte: BROVIAC J.W. et al. A silicone 
hubber atrial catheter for porlonged 
parenteral alimentation. Surg. 
Gynecol. Obstet., v136, n.4, p.602-6, 
1973. 

Figura 3: Cateter de Hickman-
Broviac, de silicone com um cuff de 
poliéster Dracon que mantém o 
cateter no tecido subcutâneo. 
 
Fonte: Schwartz R., Revista médica, 
clinica Las Contes. Instituto 
Oncológico, Santiago-Chile. Vol.17 nº 
2, Abril 2006.  



26 
 

Outra modalidade de cateter muito utilizada na terapêutica IV de longa 

permanência são os cateteres de longa permanência totalmente implantados, pois 

por possuírem reservatório (Port), quando não estão sendo utilizados, dispensam 

maiores cuidados por parte dos pacientes e são discretos, e segundo Phillips (2001, 

p. 355) este tipo de cateter é utilizado desde 1983.  

O reservatório, também chamado de diafragma ou receptáculo é 

confeccionado em aço inoxidável, titânio (combina resistência e biocompatibilidade), 

ou polissulfona (combina resistência, leveza, biocompatibilidade e é apropriado para 

ressonância magnética). O septo é conectado a um cateter feito de silicone 

radiopaco. Esse septo é coberto por um diafragma auto-selante que pode facilmente 

receber de 100 a 200 punções de agulhas não-fragmentadas, chamadas agulhas de 

“Huber Point”® (RISER,4 1998 apud PHILLIPS, 2001, p. 356), representados nas 

figuras a seguir: 

 

      
 

 

 

Fonte: Pitta GBB, Castro AA, Burihan E, editores. Angiologia e cirurgia vascular: guia ilustrado. 
Maceió: UNCISAL/ECMAL & LAVA; 2003. Disponível em: http: //www.lava.med.br/livro 

 

Em estudo realizado nos Estados Unidos, os CVC-LP totalmente implantados 

possuem um custo elevadíssimo, porém, quando comparado as taxas de 

complicações, mostrou-se com um custo-benefício relativo, portanto, ainda é 

amplamente indicado para pacientes oncológicos (BIFFI, 1998, p. 772). 

                                                           
4 RISER, S. Patient care manual for implanted vascular acess devices. Journal of Intravenous Nursing, 
11(3),166-168. 1998.  

Figura 4: Cateter Pot Cath® de silicone 

e agulha Huber Point®. 

 

Figura 5: Cateter de Titânio - Titan-

Port®. 
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O cateter é inserido dissecando a veia cava superior com anestesia local, o 

reservatório é então fixado em uma região do tecido subcutâneo, outra incisão 

realizada na parte superior do tórax, próxima a clavícula, a incisão é fechada por 

sutura, e o curativo estéril é necessário até a cicatrização da ferida (PHILLIPS, 2001, 

p.356).   

 

2.3. MANUTENÇÃO DA PERVIEDADE DO CATETER DE LONGA 

PERMANÊNCIA  
 

A manutenção da perviedade do cateter pode ser intermitente, quando estes 

não estão sendo utilizados, ou diária, realizada após a administração de soluções, e 

o método varia de acordo com a finalidade da permeabilização. Para que se 

mantenha a perviedade do cateter, ou seja, para que não haja obstruções, 

trombóticas ou não, deve existir uma frequência na manutenção e o correto 

procedimento.  

O presente estudo procura comparar as manutenções realizadas com solução 

heparinizadas quando com outras soluções, a fim de prevenir obstruções por 

coágulos desencadeando trombose ou deposição de medicamentos em pacientes 

com neoplasias hematológicas.  

A prática da irrigação (flushing) vem sendo realizada com solução salina ou 

com solução heparinizada (PHILLIPS, 2001, p. 346). Porém, técnica de 

heparinização e/ou salinização dos CVC’s ainda é muito discutida, e os dados que 

apontam para qual a solução é mais efetiva ainda são inconclusivos. 

A heparinização consiste na utilização de um agente farmacológico 

anticoagulante, para a manutenção de uma via de acesso venoso. Alguns autores 

recomendam a utilização do método SASH (Solução salina - administração do 

medicamento - solução salina - heparina) na manutenção diária do cateter para 

evitar a incompatibilidade medicamentosa (SECOLI, 2006, p,157). Este método 

engloba quatro passos, onde primeiro é instilado dentro do cateter Solução 

Fisiológica 0,9%, objetivando retirar resíduos que podem se depositar no lúmen do 

cateter quando medicações anteriores são administradas, visto que a heparina é 

incompatível com muitos medicamentos, como por exempo, vancomicina, Dopamina, 

Diazepam; após o flushing ou “lavagem” com solução fisiológica a medicação 

desejada é administrada no cateter; o terceiro passo consiste novamente em um 



28 
 

flushing de solução fisiológica 0,9% e por último a heparinização, preenchendo o 

cateter com uma dose de solução salina heparinizada.  

A heparina é um anticoagulante potente, que inibe a formação de coágulos de 

fibrina in vivo e in vitro, com efeito, quase imediato. A heparina atua por meio de dois 

mecanismos anticoagulantes diferentes: a inibição do fator Xa e a inibição direta da 

trombina (PHILLIPS, 2001). Segundo Staico, et al (2004, p.139), a heparina se liga à 

antitrombina III, aumentando em mais de 1.000 vezes sua afinidade pelo fator Xa, 

inibindo assim a cascata da coagulação; adicionalmente, cadeias mais longas de 

heparina (>18 seqüências de sacarídeos), também por meio da antitrombina III, são 

capazes de inibir diretamente a trombina.  

A Infusion Nursing Standarts of Practice (INS), uma sociedade de enfermeiros 

infusionistas criada nos Estados Unidos da América, a fim de elaborar 

recomendações, baseada em estudos, sobre as práticas intravenosas recomenda 

que, para a heparinização, o volume do flushing seja o dobro do volume do priming 

(quantidade de líquido necessária para preencher todo o interior do cateter, incluindo 

o corpo e o conector) do cateter, contando os volumes dos dispositivos adicionais. 

Em valores numéricos seria, aproximadamente, um mililitro (1 ml) de solução 

de heparina sódica, com concentração de 10 a 100UI/mL (MALAGUTTI, 2012, 

p.136). Esta quantidade é suficiente para manter a perviedade da veia, e Malagutti 

(2012, p.137) recomenda o uso da heparina menos concentrada possível, em 

quantidade de acordo com o paciente e os protocolos institucionais. 

Para cateteres centrais Malagutti (2012, p.215) recomenda que devem ser 

rotineiramente heparinizados, exceto os cateters com válvula de Groshong, definida 

por Phillips (2001, p.356) como “uma válvula bidirecional instalada próximo a parte 

distal, que restringe o retorno de sangue, mas pode ser propositalmente invertida 

para a coleta de sangue[...]encontra-se disponível em vários CVC’s incluindo os 

PICC e cateteres implantáveis”. A heparinização varia de 30 a 40 dias (port) e 

semanalmente (Hickman, Broviac, Permcath e PICC). Além da heparinização de 

rotina os cateteres devem ser heparinizados após cada uso, quando fechados. No 

entanto, se várias vezes em menos de 24h, deve-se realizar um flushing com S.F 

0,9%, após cada uso e heparinizado a cada 24h (MALAGUTTI, 2012, p. 215). 

A respeito da quantidade de heparina utilizada no flushing dos cateteres, o 

INCA (2006, p. 585) diz que:  
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“O primeiro problema mais comum associado a cateteres é a obstrução e, 
como não há consenso entre os autores consultados quanto à padronização 
de diluição da heparina utilizada preventivamente, para evitar o depósito de 
fibrina no cateter, por ocasião da inativação do mesmo, a Comissão 
Interdisciplinar de Cateteres do INCA determinou uma solução padrão de 
500 UI/ml, Procedimentos e cuidados especiais que deve ser usada em 
todos os cateteres totalmente implantados e semi-implantados”. 
 
 

 

2.4. OBSTRUÇÃO DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS 
 

Phillps (2001, p. 359) cita que, dentre os tipos de complicações causadas nos 

CVC-LP, estão: as infecções no sítio ou quebra da integridade cutânea, sepse, 

trombose, formação de coágulos, embolia gasosa, migração do cateter, 

extravasamento ou deslocamento.  

Dentre estas, a obstrução costuma ser a mais frequente e responsável pelas 

eventuais perdas do cateter. Sabe-se que as técnicas de permeabilização corretas, 

com frequência e volumes estabelecidos e a solução adequada são o ponto chave 

para a prevenção de eventos oclusivos (MALAGUTTI, 2012, p.135). 

A obstrução pode ser definida como total ou parcial do dispositivo, que 

impede ou dificulta a aspiração de sangue, e leva a perda da perviedade do cateter. 

A incidência de oclusão varia de 2% a 44% (PHILPOT e GRIFFITHS5

A oclusão intralúmen pode ocorrer tanto por trombos sanguíneos quanto por 

formação de fibrina. Geralmente a causa é depósito de sangue, causada por 

processo inadequado de lavagem, ou fluxo retrógrado (PHILLIPS, 2001, p.360), ou 

seja, a técnica incorreta de manutenção do cateter quase sempre leva a obstrução 

, 2003 apud 

MALAGUTTI, 2012, p.135-136).  

A oclusão divide-se entre mecânica, trombolítica e não. A mecânica é 

causada por dobras ou compressão do lúmen, a compressão do cateter entre a 

clavícula e a primeira costela pode resultar na sua migração para vasos menores, 

ocorrendo “Pinch off”. Segundo Phillps (2001, p. 360) a oclusão trombolítica, ou seja, 

a formação de coágulos no interior do cateter pode ocorrer dentro as primeiras 24h 

após sua inserção, e diversos eventos podem causar a obstrução. Malagutti (2012, 

p.136) cita como exemplos o trauma causado na parede do vaso, estenose ou em 

casos de hipercoagulopatias causadas por câncer ou diabetes. 

                                                           
5 PHILPOT P.; GRIFFITH V. The peripherally inserted central catheter. Nursing Stand. 17(44):39-49; 
2003 
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do mesmo e pode produzir fibrina ou promover o depósito de precipitados 

intralúmem, podendo encapsular por completo a superfície do cateter causando um 

fluxo retrogrado do liquido infundido para dentro do cateter. 

O tratamento para oclusão trombótica geralmente é realizado com 

estreptoquinase ou uroquinase (5000UI- diluído em 1mL), mas são contra indicados 

para pacientes com distúrbios hematológicos, tumores viscerais e endocardite 

bacteriana (PHILLIPS, 2001, p.361). Mais recentemente um estudo in vitro 

comprovou a eficácia da Vitamina C na desobstrução de cateteres de longa 

permanência em pacientes com câncer (MACEDO, 2006, p.92). 

Phillips (2001, p. 363) define a oclusão não trombolítica como obstrução 

“causada por minerais precipitados, os quais são produzidos por componente de 

fluidos IV não dissolvidos ou pela interação do fluido infundido com outros agentes”. 

Quase sempre a oclusão está associada a poucas lavagens realizadas, ao 

refluxo de sangue para o cateter, a coleta frequente de sangue, estes fatores 

associados ao pequeno diâmetro e ao longo comprimento potencializam as chances 

de oclusão intraluminal (MALAGUTTI, 2012, p.136).  

Se uma obstrução não for tratada, podem ocorrer complicações secundárias 

como perda do cateter, risco de infecção e até mesmo morte causada por novas 

cateterizações (PHILLIPS, 2001, p. 359).   
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3. MÉTODOS  

“Grandes realizações não são feitas por impulso, 

mas por uma soma de pequenas realizações.” 

(Vicent Van Gogh) 

 

3.1. TIPO DE ESTUDO  

 

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL). A revisão integrativa é 

uma metodologia especifica de pesquisa em saúde que sintetiza um assunto ou 

referencial teórico para maior compreensão e entendimento de uma questão, 

permitindo uma ampla análise da literatura (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008, 

p.760). Esse método tem potencial para consolidar a enfermagem como ciência, 

diferenciando prática profissional de habilidade técnica e também pode contribuir 

para formulação de teorias e diretrizes bem como o aprimoramento da prática 

(POMPEO, 2007, p.39).  

Esta revisão de literatura foi desenvolvida de acordo com os propósitos da 

Prática Baseada em Evidências (PBE) e tem como pressuposto um rigoroso 

processo de síntese da realidade pesquisada (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 

2008, p.760). 

Segundo Sackett,6

                                                           
6 SACKETT, D.L.; STRAUS, S.E.; RICHARDSON, W.S. et al. Evidence-Based Medicine: how to 
practice and teach EBM. 2ª ed. London: Churchill Livingstone; 2000. 

 2000 apud Sampaio e Mancini, (2007, p. 84), a PBE tem 

sido definida como o uso consciente, explícito e criterioso da melhor e mais atual 

evidência de pesquisa na tomada de decisões clínicas sobre o cuidado de pacientes. 
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Com a finalidade de gerar uma fonte de conhecimento atual sobre um 

problema e determinar o conhecimento é válido para ser transmitido para a prática 

profissional, a revisão integrativa deve seguir padrões e rigor metodológico 

(POMPEO, 2007, p.41). 

Para selecionar os estudos, utilizou-se a estratégia do PICO, que de acordo 

com Santos, Pimenta e Nobre (2007, p.02), PICO representam um acrônimo para 

Paciente, Intervenção, Comparação e “Outcomes” (desfecho), donde o “P”, 

classificado como problema, paciente ou situação clínica, no presente estudo 

correspondeu a pacientes internados com neoplasias hematológicas em uso de 

cateter venoso central, o “I” que classifica a intervenção que é a heparinização do 

cateter, o “C” como a comparação da intervenção equivalente, isto é, o uso de 

outras soluções que visem manter a perviedade do cateter e por ultimo o “O” que 

indica o desfecho, ou seja, a obstrução do cateter. 

 
Tabela 2: Descrição da estratégia PICO utilizada no estudo. 
ACRÔNIMO DEFINIÇÃO DESCRIÇÃO 

P 
Paciente, 
problema ou 
situação clínica. 

Permeabilização de cateter venoso de acesso 
central de longa permanência em pacientes 
internados em uso de com neoplasias 
hematológicas. 

I Intervenção Flush do cateter com Solução Heparinizada 
(Heparinização). 

C Controle ou 
Comparação 

Quaisquer outras soluções na prevenção de 
obstrução trombótica do CVC-LP 

O Desfecho 
(Outcomes) Obstrução do cateter. 

 

3.2. CRITÉRIOS DE PESQUISA 

 
3.2.1. 

 

Amostra  

Classificaram-se como amostra os estudos primários que preenchessem os 

critérios de inclusão, descritos a seguir. 

 

 
3.2.2. Critérios de inclusão  

3.2.2.1. Tipos de estudo 
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Foram incluídos os estudos experimentais, quase experimentais, 

observacionais que tivessem como tema central a manutenção de cateteres venosos 

centrais em pacientes adultos internados e quem analisassem sua permeabilização 

com heparina e/ou Solução salina. 

 

3.2.2.2. Recorte Temporal 

 

Foram selecionados estudos publicados num corte temporal de 12 anos, ou 

seja, do ano 2000 a 2012, a fim de obter um consenso das práticas de 

permeabilização, visto que modificaram-se muito nos últimos anos. 

 

3.2.2.3. Idioma 

 

Foram selecionados para a pesquisa todos os artigos em Português, Inglês e 

Espanhol. 

 

3.2.2.4. Sujeitos 

 

Considerou-se apenas estudos realizados com adultos (acima de 18 anos 

completos) com neoplasias hematológicas, de todos os tipos, em uso de CVC-LP. 

 

 3.2.2.5. Cenário 

 

Incluíram-se estudos cuja coleta de dados deu-se em quaisquer ambientes 

intra-hospitalares (UTI-adulto, Clínica médica e cirúrgica, emergência, dentre outros). 

 

 3.2.2.6. Indexação da busca 

 

Os descritores são recursos utilizados para indexação de artigos nas bases 

de dados. Estes são classificados como controlados, também denominados 

tesauros, e não controlados. Os vocabulários de descritores controlados mais 

conhecidos são MeSH, DeCS, Emtree e Títulos. Os não controlados representam as 
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palavras textuais e seus sinônimos, ou palavras-chave, variações de grafia, siglas e 

correlatos (SANTOS, PIMENTA E NOBRE, 2007, p.02). 

 

 
3.2.3. Critérios de exclusão 

Foram excluídos da pesquisa os artigos de reflexão, revisão e relatos de 

experiência; estudos realizados com populações não humanas, pacientes em 

tratamento ambulatorial, domiciliar ou não internado em hospitais; estudos que 

abordassem em seu conteúdo a heparinização e/ou salinização de outros tipos de 

cateteres que não fossem os de inserção venosa central de longa permanência. 
 

3.3. FONTES DE BUSCAS 

 

Para o levantamento dos artigos na literatura, realizou-se uma busca nas 

seguintes bases de dados on-line: LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) e Biblioteca COCHRANE, encontradas no portal BVS 

(Biblioteca Virtual em Saúde), MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval) 

encontrada no portal PubMed e CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature), no portal CAPES. 

A LILACS é uma base de dados que abrange o registro da literatura técnico-

científica em saúde produzida na América latina e no caribe desde 1982 que 

integram o Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciência da 

Saúde (BVS). Nessa base são descritos e indexados: teses, livros, capítulos de 

livros, anais de congresso ou conferência, relatórios técnico-científico e artigos de 

revistas. (GIL, 2002, p. 72). Seu acesso é feito no endereço eletrônico 

http://www.lilacs.bvsalud.org.  

A Biblioteca Cochrane é uma rica fonte de informações atualizadas sobre a 

PBE que inclui diferentes bases de dados agrupadas da seguinte maneira: um 

conjunto das 8 bases da Cochrane Library; um conjunto de bases da Biblioteca 

Cochrane Plus e também os resumos de revisões sistemáticas Cochrane traduzidos 

ao português, produzidos pelo Centro Cochrane do Brasil. Cada conjunto de bases 

de dados pode ser pesquisado separadamente, através de uma interface em 

português, espanhol ou inglês, adaptada e desenvolvida pela BVS, ou através da 

meta-pesquisa simples do Portal da Cochrane (COCHRANE BVS, 2012).  

http://www.lilacs.bvsalud.org/�


35 
 

A base de dados do MEDLINE é o maior componente do PubMed. Cobre 

mais de 4800 revistas publicadas nos Estados Unidos e em mais de 70 outros 

países desde 1966. É uma base de dados de literatura internacional produzida pela 

National Library of Medicine (NLM), que reúne referências bibliográficas e resumos 

de revistas biomédicas, cobrindo as áreas de medicina, enfermagem, odontologia, 

dentre outras. Sua atualização é diária. Seu acesso pode ser feito via portal BVS ou 

PubMed através do site http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed escolhido para o 

presente estudo devido sua atualização mais extensiva. 

A Base de dados Cinahl possui indexados periódicos nas áreas de 

enfermagem e aliados com registros que datam de 1937 e conteúdo expandido, 

publicados desde 1982. O acesso é gratuito para instituições conveniadas com a 

fundação coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior (CAPES) 

através do site: http://www.periodicos.capes.gov.br.  

 

3.4. ESTRATÉGIA DE BUSCA E IDENTIFICAÇÃO DOS ESTUDOS 

PRIMÁRIOS 

 
Inicialmente foram selecionados os descritores controlados e não controlados 

de acordo com cada segmento da estratégia PICO, além dos termos de exclusão, 

visando utilizá-los nas bases de dados e portais eletrônicos de pesquisa. 

Desta feita, realizou-se uma pesquisa a fim de obter um padrão de busca 

utilizando os tesauros ou descritores controlados correspondentes entre as bases, 

chamados vocábulos, que se alteram de acordo com os mecanismos de pesquisas 

diferenciados dos portais, da seguinte maneira: Tesauros definidos como DeCS 

foram utilizados para pesquisas nas bases de dados do Lilacs e Cochrane, MeSH 

utilizados nas bases do PubMed/Medline e Títulos na Cinahl. 

Assim, por meio de consulta a estes vocábulos, emergiram os seguintes 

descritores controlados: Cateterismo Venoso central (Catheterization, Central 

Venous); Cateter permanente (Catheters, Indwelling); Dispositivos de Acesso 

Vascular / efeitos adversos (Vascular Access Devices/adverse effects) Leucemia-

Linfoma de Células T do Adulto (Leukemia-Lymphoma, Adult T-Cell); Leucemia 

Linfóide (Leukemia, Lymphoid); Leucemia Mielóide Aguda (Leukemia, Myeloid, 

Acute); Mieloma Múltiplo (Multiple Myeloma); Linfoma não Hodgkin (Lymphoma, 

Non-Hodgkin); Doença de Hodgkin (Hodgkin Disease); Oncologia (Oncology/Medical 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed�
http://www.periodicos.capes.gov.br/�
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Oncology); Enfermagem Oncológica (Oncologic Nursing); Doenças Hematológicas 

(Hematologic Diseases); Neoplasia hematológica (Hematologic Neoplasms); 

imunocomprometido (Immunocompromised Host); Transplante de Células-Tronco 

Hematopoéticas (Hematopoietic Stem Cell Transplantation); Heparina (Heparin); 

Heparina de baixo peso molecular (Heparin, low-molecular-weight); anticoagulantes 

(Anticoagulants). 

O portal de dados BVS utiliza os vocábulos DeCS, que engloba em sua 

maioria os vocábulos Titúlos e MeSH. Portanto, a busca realizada com os termos do 

DeCS, é automaticamente adaptada para os termos, Titúlos e MeSH, entretanto, 

nesta pesquisa foram incluídos alguns descritores controlados da CINAHL que não 

eram nomeados noutras bases. 

A indexação de artigos por meio de tesauros é uma prática ainda recente, por 

isso é comum identificarmos artigos com palavras chaves que diferem desses 

descritores. Então, como estratégia para evitar que alguns artigos fossem 

negligenciados durante a busca, podendo ocasionar um viés na pesquisa optou-se 

por inserir palavras chaves, ou seja, descritores não controlados. 

As palavras chaves utilizadas na busca foram: Portocath (Portocath); Cateter 

semi-implantado (Semi implantable, Catheter); Cateter tunelizado (Tunneled 

catheter); Cateter totalmente implantado (Totally implanted catheter); Linha de 

acesso venoso central (Central venous access line); Dispositivo de acesso venoso 

central (Central venous access device); Cateter venoso central (Central venous 

catheter); Cateter de Hickman (Hickman catheter); Heparinização (Heparinization); 

Solução de Heparina (heparin solution); Lavagem heparina cateter venoso central 

(central venous catheter heparin flush). 

Além destas estratégias, utilizou-se delimitadores, ou operadores boleanos 

como filtro de pesquisa, representados pelos termos conectores AND, OR e NOT ou 

AND NOT. Esses termos permitiram realizar combinações dos descritores que foram 

utilizados na busca, sendo AND uma combinação restritiva, OR uma combinação 

aditiva e NOT uma combinação excludente. Santos, Pimenta & Nobre (2007, p,03) 

recomendam que a seguinte combinação seja utilizada na estratégia PICO: (P) AND 

(I) AND (C) AND (O).  

Donde:            P = paciente, população ou situação clínica 

                        I = Intervenção 

                       C = Comparação 
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                       O = Desfecho ou “Outcomes” 

Após seleção dos termos de busca, optou-se por adaptar estratégia PICO da 

seguinte maneira: 

• Nas bases PUBMED e CINAHL, consideradas mais robustas optou-se 

por centralizar a busca em torno do paciente/situação clinica e da 

intervenção excluindo os demais itens da estratégia PICO, além de 

adaptar a estratégia de busca para que artigos não fossem perdidos, a 

saber: PUBMED/CINAHL: (P ∩ I). 

• Na LILACS e COCHRANE, por se tratarem de bases mais restritas, a 

busca centralizou-se em torno do procedimento, qual seja, cateter 

venoso central de longa permanência utilizando os descritores na 

estratégia, cateterismo venoso central OR cateter permanente. 

Tal estratégia final foi inserida na caixa de busca (search box) existente nas 

bases de dados, para proceder a localização das evidências por meio da busca 

bibliográfica. 

A localização dos estudos primários foi realizada durante o período de um 

mês (15 de Janeiro e 06 de Fevereiro de 2013), isto se deu devido a frequente 

atualização das bases de dados incluídas no estudo. 

Para tal, utilizou-se a pergunta de pesquisa como norteador: “Qual a 

efetividade do uso de heparina quando comparada a outros tipos de soluções, no 

que tange a não ocorrência de obstrução do CVC-LP em pacientes hospitalizados 

com neoplasias hematológicas?”. 

Nas bases de dados PUBMED/MEDLINE, CINAHL e LILACS os estudos 

foram exportados para o Endonote versão 9.0 (BLD 1425), um programa de 

gerenciamento de referências que permitiu a remoção de referências que surgiram 

duplicadas, além de filtrar as referências em uma nova busca no banco criado, 

facilitando assim a etapa da pré-seleção dos estudos localizados nas bases citadas. 

Já na COCHRANE, uma base não exportável, a pré-seleção inicial dos estudos se 

deu de maneira manual. 

A seleção dos estudos deu-se em duas etapas, a saber: A primeira etapa 

tratou-se da pré-seleção dos estudos com a leitura dos títulos e resumo dos artigos 

localizados nas sintaxes finais, excluindo aqueles que não tinham relevância para a 

pesquisa, os artigos que apresentaram coerência com o problema de pesquisa 

foram selecionados. As bibliografias que causaram dúvidas foram incluídas para a 
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segunda etapa que se constituiu da leitura e avaliação dos textos pré-selecionados 

na íntegra.  

Após a pré-seleção, os 21 estudos pré-selecionados foram lidos na íntegra 

para a confirmação ou exclusão dos mesmos. Após avaliação minuciosa dos 

estudos 16 foram rejeitados e seus motivos especificados no Quadro 5, e também a 

base de dados onde cada um foi localizado. 

 

3.5. COLETA DE DADOS DOS ESTUDOS PRIMÁRIOS 

 

Para sistematizar a coleta de dados dos estudos incluídos na revisão 

sistemática utilizou-se de um instrumento (Anexo 1- Instrumento de identificação 
e extração dos estudos selecionados) previamente elaborado por Ursi (2005, 

p.48).  

A utilização de um instrumento nesta etapa da pesquisa assegura que todos 

os dados relevantes sejam extraídos, reduz os vieses de pesquisa, garante precisão 

na checagem das informações e serve como registro para consultas (SOUZA, 2010, 

p.104). 

O instrumento é composto dos seguintes itens: Identificação (título do artigo, 

título do periódico, país, idioma e ano de publicação); Instituição sede do estudo; 

Tipo de revista científica; Características metodológicas do estudo (tipo de 

publicação, objetivo ou questão da investigação, amostra, tratamento dos dados, 

intervenções realizadas, resultados, análises, implicações e nível de evidência); 

avaliação do rigor metodológico (clareza na identificação da trajetória metodológica 

no texto e identificação de limitações ou vieses). 

 

3.6. AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS INCLUÍDOS 

 
Os estudos incluídos foram avaliados de maneira organizada a fim de 

ponderar o rigor e as características de cada estudo, de maneira que a etapa a 

experiência clínica do pesquisador contribui na apuração da validade dos métodos e 

dos resultados, além de auxiliar na determinação de sua utilidade na prática 

(SILVEIRA, 2005, p.46). 
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Sobre este assunto Souza (2010, p.104) afirma que a prática Baseada em 

Evidências focaliza sistemas de classificação de evidências caracterizados de forma 

hierárquica, dependendo da abordagem metodológica adotada. 

Desta feita, os estudos incluídos da RIL foram classificados segundo nível de 

evidência proposto por pesquisadores da Arizona State University College of Nursing 

and Health Innovation’s Center que classifica a força de evidência em sete níveis, 

como descrito no Quadro 6 (STILLWELL,  FINEOUT-OVERHOLT, et al., 2010, 

p.43). 
 

Quadro 6: Classificação hierárquica dos níveis de evidência segundo Stillwell, Fineout-
Overholt (2010, p.43) 

NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA TIPO DE ESTUDO 

Nível I 
Evidência proveniente de revisões sistemáticas ou meta-analises de 
todos os ensaios clínicos randomizados controlados (ECRC) 
relevantes ou de diretrizes clínicas baseadas em revisões 
sistemáticas de ECRC. 

Nível II Evidência obtida de pelo menos um ECRC bem delineado. 

Nível III Evidência obtida de ensaios clínicos bem delineados sem 
randomização. 

Nível IV Evidência proveniente de estudos de caso-controle ou coorte bem 
delineados. 

Nível V Evidência obtida de revisões sistemáticas de estudos descritivos 
qualitativos. 

Nível VI Evidência de único estudo descritivo ou qualitativo. 

Nível VII Evidências provenientes de opiniões de autoridades e/ou relatórios 
de comitês de especialistas. 

 
Considerando que 80% das publicações primárias incluídas na RIL eram 

ensaios clínicos randomizados controlados (ECRC) e para avaliar de forma fidedigna 

a qualidade dos mesmos uma escala de qualidade foi empregada. 

Descrita por Jadad, et al. (1996, p.10), esta escala foi desenvolvida por um 

anestesista, através da técnica de consenso de grupo nominal, para avaliar estudos 

sobre controle da dor, contemplando uma relação com os itens constantes em várias 

escalas e listas de critérios de avaliação de ECRC foi resumida em três itens em 

forma de perguntas, como representa o quadro a seguir: 

 
Quadro 7 : Itens da escala de qualidade proposta por Jadad, et al. (1996, p.10)  
1.a. O estudo foi descrito como aleatório (uso de palavras como "randômico", 

Continua... 
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"aleatório", "randomização")?  

1.b. O método foi adequado? 

2.a. O estudo foi descrito como duplo-cego?  

2.b. O método foi adequado? 

3.    Houve descrição das perdas e exclusões? 

 
A escala de Jadad, et al. (1996, p.10)  têm duas opções de resposta: sim ou 

não. Cada item (1, 2a e 3a) recebe um ponto para a resposta sim ou zero ponto para 

a resposta não. Nos itens 1b e 2b uma pontuação extra é acrescentada ou retirada. 

Se, no item 1b, o método da sequencia aleatória foi descrito e foi adequado este 

item recebe um ponto; se no item 2b, o método duplo-cego foi descrito e foi 

adequado. Um ponto é retirado se, na questão 1b, o método de geração da 

sequência aleatória foi descrito, mas de maneira inadequada; na questão 2b, se foi 

descrito como duplo-cego, mas de maneira inadequada. 

A pontuação total da escala varia de 0 a 5 e um estudo é determinado pobre 

em qualidade se sua pontuação final for menor que 3. 

 
3.7. ANÁLISE E SÍNTESE DOS RESULTADOS DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 
Os dados extraídos dos estudos primários incluídos nesta revisão integrativa 

foram explanados de forma descritiva, a fim de fornecer ao leitor subsídios para a 

compreensão dos estudos e da qualidade das evide ̂ ncias . Assim, o leitor pode 

verificar a implementaç ão dessas recomendações na prática clínica e o 

reconhecimento de lacunas existentes que justifiquem a realizaç ão de novos 

estudos.  
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4. RESULTADOS 

 
 

 

Na presente revisão integrativa foram analisados cinco estudos que 

atenderam aos critérios de pesquisa previamente estabelecidos. Segue um 

panorama geral dos resultados obtidos, antes de procedermos a uma análise 

individual dos estudos. 

Os quadros a seguir apresentam o processo de busca realizado em cada 

base de dados em sucessivas etapas buscando atender a estratégia 

supramencionada, obtendo na última etapa da busca nas bases a sintaxe final 

estratificada por base, a partir dos descritores utilizados. 

Assim, a primeira base consultada foi a MEDLINE, apresentada no quadro 

abaixo. 

 
Quadro 1: Distribuição da estratégia de busca PUBMED/MEDLINE e dos estudos 
localizados e selecionados segundo os descritores controlados e não controlados em 
17/01/2012. 

Descritores por cruzamento Estudos 
Localizados 

P 
MESH 

(("Catheterization, Central Venous"[Mesh] OR 
"Catheters, Indwelling"[Mesh])) AND ("Leukemia-
Lymphoma, Adult T-Cell"[Mesh] OR "Leukemia, 
Lymphoid"[Mesh] OR "Leukemia, Myeloid, 
Acute"[Mesh] OR "Multiple Myeloma"[Mesh] OR 
"Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh] OR "Hodgkin 
Disease"[Mesh] OR "Medical Oncology"[Mesh] OR 
"Oncologic Nursing"[Mesh] OR "Hematologic 
Diseases"[Mesh] OR "Hematologic 
Neoplasms"[Mesh]) 

1109 

“  “ “Portocath” OR “Semi implantable, Catheter” OR 
“Tunneled catheter” OR “Totally implanted catheter” 

5177 

Continua... 
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OR “Central venous access line” OR “Central venous 
access device” OR “Central venous catheter” OR 
“Hickman catheter” 

I 
MESH "Heparin"[Mesh] OR "Heparin, Low-Molecular-

Weight"[Mesh] OR "Anticoagulants"[Mesh]  
92026 

“  “ 
“heparinization” OR “heparin solution” OR “central 
venous catheter heparin flush” OR “heparin saline 
flush” OR “heparinized saline”  

2457 

 
 

(I AND P)  
 

(((((("Catheterization, Central Venous"[Mesh] OR 
"Catheters, Indwelling"[Mesh] OR "Vascular Access 
Devices/adverse effects"[Mesh])) AND ("Leukemia-
Lymphoma, Adult T-Cell"[Mesh] OR "Leukemia, 
Lymphoid"[Mesh] OR "Leukemia, Myeloid, 
Acute"[Mesh] OR "Multiple Myeloma"[Mesh] OR 
"Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh] OR "Hodgkin 
Disease"[Mesh] OR "Medical Oncology"[Mesh] OR 
"Oncologic Nursing"[Mesh] OR "Hematologic 
Diseases"[Mesh] OR "Hematologic 
Neoplasms"[Mesh] OR "Immunocompromised 
Host"[Mesh] OR "Hematology"[Mesh] OR 
"Hematologic Neoplasms"[Mesh] OR "Hematopoietic 
Stem Cell Transplantation"[Mesh]))) OR ("Portocath" 
OR "Semi implantable, Catheter" OR "Tunneled 
catheter" OR "Totally implanted catheter" OR "Central 
venous access line" OR "Central venous access 
device" OR "Central venous catheter" OR "Hickman 
catheter")) AND ("Heparin"[Mesh] OR "Heparin, Low-
Molecular-Weight"[Mesh] OR 
"Anticoagulants"[Mesh])) OR ("heparinization" OR 
"heparin solution" OR "central venous catheter 
heparin flush" OR "heparin saline flush" OR 
"heparinized saline") 

2702 

LIMITES 
 

Publication date from 2000/01/01 to 2012/12/31,  Humans, English, 
Portuguese, Spanish, Adult: 19+ years 

SINTAXE 
FINAL 

(((((("Catheterization, Central Venous"[Mesh] OR 
"Catheters, Indwelling"[Mesh] OR "Vascular Access 
Devices/adverse effects"[Mesh])) AND ("Leukemia-
Lymphoma, Adult T-Cell"[Mesh] OR "Leukemia, 
Lymphoid"[Mesh] OR "Leukemia, Myeloid, 
Acute"[Mesh] OR "Multiple Myeloma"[Mesh] OR 
"Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh] OR "Hodgkin 
Disease"[Mesh] OR "Medical Oncology"[Mesh] OR 
"Oncologic Nursing"[Mesh] OR "Hematologic 
Diseases"[Mesh] OR "Hematologic 
Neoplasms"[Mesh] OR "Immunocompromised 
Host"[Mesh] OR "Hematology"[Mesh] OR 
"Hematologic Neoplasms"[Mesh] OR "Hematopoietic 
Stem Cell Transplantation"[Mesh]))) OR ("Portocath" 
OR "Semi implantable, Catheter" OR "Tunneled 
catheter" OR "Totally implanted catheter" OR "Central 

438 

Continua... 
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venous access line" OR "Central venous access 
device" OR "Central venous catheter" OR "Hickman 
catheter")) AND ("Heparin"[Mesh] OR "Heparin, Low-
Molecular-Weight"[Mesh] OR 
"Anticoagulants"[Mesh])) OR ("heparinization" OR 
"heparin solution" OR "central venous catheter 
heparin flush" OR "heparin saline flush" OR 
"heparinized saline") 

 

A segunda base pesquisada foi a CINAHL através do portal CAPES. 

 
Quadro 2: Distribuição da estratégia de busca CINAHL e dos estudos localizados e 
selecionados segundo os descritores controlados e não controlados em 18/01/2012. 

Descritores por cruzamento Estudos 
Localizados 

P 

TÍTULOS 

( MH "Catheterization, Central Venous" OR MH 
"Central Venous Catheters" OR MH "Vascular Access 
Devices/AE" ) AND ( MH "Lymphoma, T-Cell" OR MH 
"Leukemia, Lymphocytic" OR MH "Leukemia, 
Lymphocytic, Acute" OR MH "Multiple Myeloma" OR 
MH "Lymphoma, Non-Hodgkin's" OR MH "Hodgkin's 
Disease" OR MH "Oncology" OR MH "Oncologic 
Nursing" OR MH "Hematologic Diseases" OR MH 
"Hematologic Neoplasms" OR MH 
"Immunocompromised Host" OR MH "Hematology" 
OR MH “Hematopoietic Stem Cell Transplantation" ) 

113 

“  “ 

“Portocath” OR “Semi implantable, Catheter” OR 
"Catheters, Indwelling" OR “Tunneled catheter” OR 
“Totally implanted catheter” OR “Central venous 
access line” OR “Central venous access device” OR 
“Central venous catheter” OR “Hickman catheter” 

1042 

I 

TÍTULOS (MH "Heparin") OR (MH "Heparin, Low-Molecular-
Weight") OR (MH "Anticoagulants/AD/TU") 

7930 

“ “ 
“heparinization” OR “heparin solution” OR “central 
venous catheter heparin flush” OR “heparin saline 
flush” OR “heparinized saline” 

166 

(P AND I) 

( MH "Catheterization, Central Venous" OR MH 
"Central Venous Catheters" OR MH "Vascular Access 
Devices/AE" ) AND ( MH "Lymphoma, T-Cell" OR MH 
"Leukemia, Lymphocytic" OR MH "Leukemia, 
Lymphocytic, Acute" OR MH "Multiple Myeloma" OR 
MH "Lymphoma, Non-Hodgkin's" OR MH "Hodgkin's 
Disease" OR MH "Oncology" OR MH "Oncologic 
Nursing" OR MH "Hematologic Diseases" OR MH 
"Hematologic Neoplasms" OR MH 
"Immunocompromised Host" OR MH "Hematology" 
OR MH “Hematopoietic Stem Cell Transplantation" ) 
OR ( “Portocath” OR “Semi implantable, Catheter” OR 
"Catheters, Indwelling" OR “Tunneled catheter” OR 

316 

Continua... 



44 
 

“Totally implanted catheter” OR “Central venous 
access line” OR “Central venous access device” OR 
“Central venous catheter” OR “Hickman catheter” ) 
AND ( MH "Heparin" OR MH "Heparin, Low-Molecular-
Weight" OR MH "Anticoagulants/AD/TU" ) OR ( 
“heparinization” OR “heparin solution” OR “central 
venous catheter heparin flush” OR “heparin saline 
flush” OR “heparinized saline” ) 

LIMITES Data de publicação de: 20000101-20121231; Humano; Language: 
English, Portuguese, Spanish; Faixas etárias: Adult: 19-44 years, 
Middle Aged: 45-64 years, Aged: 65+ years, Aged, 80 and over 

SINTAXE 
FINAL 

( MH "Catheterization, Central Venous" OR MH 
"Central Venous Catheters" OR MH "Vascular Access 
Devices/AE" ) AND ( MH "Lymphoma, T-Cell" OR MH 
"Leukemia, Lymphocytic" OR MH "Leukemia, 
Lymphocytic, Acute" OR MH "Multiple Myeloma" OR 
MH "Lymphoma, Non-Hodgkin's" OR MH "Hodgkin's 
Disease" OR MH "Oncology" OR MH "Oncologic 
Nursing" OR MH "Hematologic Diseases" OR MH 
"Hematologic Neoplasms" OR MH 
"Immunocompromised Host" OR MH "Hematology" 
OR MH “Hematopoietic Stem Cell Transplantation" ) 
OR ( “Portocath” OR “Semi implantable, Catheter” OR 
"Catheters, Indwelling" OR “Tunneled catheter” OR 
“Totally implanted catheter” OR “Central venous 
access line” OR “Central venous access device” OR 
“Central venous catheter” OR “Hickman catheter” ) 
AND ( MH "Heparin" OR MH "Heparin, Low-Molecular-
Weight" OR MH "Anticoagulants/AD/TU" ) OR ( 
“heparinization” OR “heparin solution” OR “central 
venous catheter heparin flush” OR “heparin saline 
flush” OR “heparinized saline” ) 

55 

 

O Quadro 3 demonstra a estratégia de busca na LILACS, através no portal 

BVS e os estudos localizados e selecionados segundo os descritores controlados e 

não controlados. 

 
Quadro 3: Distribuição da estratégia de busca LILACS e dos estudos localizados e 
selecionados segundo os descritores controlados e não controlados em 22/01/2012. 

Descritores por cruzamento Estudos 
Localizados 

SINTAXE Cateterismo Venoso central OR Cateter permanente 
[Descritor de assunto] 

351 

 

Por fim, a consulta da base de dados COCHRANE resultou em 06 (seis) 

estudos selecionados. 
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Quadro 4: Distribuição da estratégia de busca COCHRANE e dos estudos localizados e 
selecionados segundo os descritores controlados e não controlados em 20/10/2012. 

Descritores por cruzamento Estudos 
Localizados 

Estudos 
Selecionados 

SINTAXE Cateterismo Venoso central OR Cateter 
permanente 

727 06 

 

A Figura 6 representa uma síntese com a sequência de classificação dos 

estudos pré-selecionados e aponta o número final de estudos incluídos na RIL. 
 
Figura 6: Sequência de classificação dos estudos localizados. 

 
 

PUBMED/MEDLINE 
n= 438 

Estudos identificados por 
base de dados 

CINAHL 
n=55 

LILACS 
n=351 

COCHRANE 
n=727 

Selecionados 
n= 20 

Não selecionados  
n=306 

Não selecionados  
n=721 

Selecionados 
n= 06 

Excluídos 

n=16 

Estudos primários incluídos na RIL 
 n=05 

Publicações Pré-selecionadas 
n= 21 

Estudos duplicados 
n= 5 
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O gráfico a seguir apresenta os estudos localizados na busca realizada nas 

bases eletrônicas entre de 15 de Janeiro e 06 de Fevereiro de 2013. 

 
Gráfico 1: Estudos localizados na busca realizada nas bases eletrônicas entre de 15 de 
Janeiro e 06 de Fevereiro de 2013. 

 
 

Para que os resultados brutos fossem refinados foram utilizadas as etapas de 

pré- seleção e seleção anteriormente descritas. 

Como recurso didático para apresentar as diversas etapas da amostragem, 

foram utilizados os filtros de exclusão que empregados nas bases de dados 

exportáveis MEDLINE/LILACS/CINAHL (Figura 6). 

 
Figura 6 - Filtros de exclusão de publicações MEDLINE/LILACS/CINAHL exportadas para o 
Endnote. 

EXPORTADA  
844 

recorte temporal 154 661 
 

596 
 
 

482 
 

393 
 
 

384 
 

372 

29 Duplicados 
child, pediatric, 
neonates, neonatal, 
criança  

57 8 
 

pregnant, pregnancy 

cardiac surgery, 
cardiac cardiothoracic 
surgery 

95 19 cardiogenic,cardio , 
thoracic 

revascularization, 
endovascular, embolis 

27 62 
 

cardiopulmonary 
bypass,bypass 

gynecological, 
obstetric 

6 
 

3 pigs, dogs  
 

ambulatory, 
ambulatorial 

8 
 

4 
 

dermatology, 
dermatologic, cosmetic 
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insufficiency, renal 
disease, renal 

17  
285 

 
237 

 
118 

 
68 
 

32 
 
 
 
 
 

70 
 

hemodialysis,hemodiális
is, diaysis 

aneurism, 
neurosurgery, brain 

22 26 Pulmonary 

endoscopy, 
laparoscopy 

3 
 

116 tema diferente 

outro paciente 23 
 

27 
 

outro desfecho 

outro desenho 10 
 

26 
 

arterial, catheter arterial, 
arterial line 

systematic review, 
integrative review, 
revisão 

9 
 

3 
 

dressing, curativo 

20 
 

A Figura 8 apresenta os filtros de exclusão empregados na base de dados da 

COCHRANE, base não exportável. 

 
Figura 8- Filtros de exclusão de publicações COCHRANE. 

RETORNADO 
727 

Revisões sistemáticas 67 

 
 

655 5 

redundância com 
consolidado pré-
selecionado 
PUBMED / 
CINAHL /LILACS 

Título/resumo 
655 

654 

1 
 

Das publicações pré-selecionadas seis foram incluídas na RIL. No Quadro 8 

apresenta-se o número atribuído para a identificação do artigo neste estudo e o título 

do estudo.  

 
Quadro 8: Apresentação do número atribuído para a identificação do artigo neste estudo, a 
base de dados no qual foi encontrado, a data de publicação dos artigos e o título do estudo. 

ESTUDO TÍTULO DO ESTUDO 

E01 
A prospective double-blind randomized trial comparing intraluminal 
ethanol with heparinized saline for the prevention of catheter-associated 
bloodstream infection in immunosuppressed haematology patients. 

E02 Lack of efficacy of twice-weekly urokinase in the prevention of 
complications associated with Hickman catheters: a multicentre 

Continua... 
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randomised comparison of urokinase versus heparin. 

E03 
Use of heparin versus lepirudin flushes to prevent withdrawal occlusion 
of central venous access devices 

E04 
Central venous catheter-related complications in patients with 
hematological malignancies: a retrospective analysis of risk factors and 
prophylactic measures. 

E05 
Prevention of central venous line-related thrombosis by continuous 
infusion of low-dose unfractionated heparin, in patients with haemato-
oncological disease 

 
Quinze publicações foram excluídas após leitura do artigo na íntegra e seus 

motivos estão explícitos no Quardo 9. Observa-se então que apenas 28,6% do total 

de artigos pré-selecionados foram incluídos na RIL. 
 
Quadro 9: Publicações Pré-selecionadas, base de dados e motivo da exclusão. 

PUBLICAÇÕES PRÉ SELECIONDAS BASE DE 
DADOS 

MOTIVO DA 
EXCLUSÃO 

NIERS, T. M., DI NISIO, M., et al. Prevention of 
catheter-related venous thrombosis with 
nadroparin in patients receiving chemotherapy for 
hematologic malignancies: a randomized, 
placebo-controlled study. J Thromb Haemost 
2007; 5(9):1878-82  

PUBMED 

P  heparina SC 

JONKER, M. A., OSTERBY, K. R., et al. Does 
low-dose heparin maintain central venous access 
device patency?: a comparison of heparin versus 
saline during a period of heparin shortage. JPEN 
J Parenter Enteral Nutr 2010; 34(4): 444-9  

CINAHL/ 
PUBMED 

P multi-
patologias   
 

Mollee, P. Jones, M. Stackelroth, J. Catheter-
associated bloodstream infection incidence and 
risk factors in adults with cancer: a prospective 
cohort study. Journal of Hospital Infection 
2011;78(1):26-30  

PUBMED/ 
CINAHL 

O Infecção 

Lersch, C., Kotowa, W., Fung, S., Janssen, D. 
Prophylaxis of port system-associated 
thromboses in advanced oncology patients using 
heparin flushing. J Cancer Res Clin Oncol 
2004;130(4): 235-41 

PUBMED 

P  heparina SC 

RABE, C., GRAMANN, T., et al. Keeping central 
venous lines open: a prospective comparison of 
heparin, vitamin C and sodium chloride sealing 
solutions in medical patients Intensive Care Med 
2002; 28(8): 1172-6  

PUBMED/ 
COCHRANE 

P multi-
patologias   
 

Continua... 
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VAN ROODEN, C.J., SCHIPPERS, E.F., GUIOT, 
H.F., et al. Prevention of coagulase-negative 
staphylococcal central venous catheter-related 
infection using urokinase rinses: a randomized 
double-blind controlled trial in patients with 
hematologic malignancies. Journal of Clinical 
Oncology 2008;26(3): 428-433 

PUBMED 

I
C 

Urokinase 
salina 

HERISHANU, Y., MISGAV, M., KIRGNER, I., et 
al. Enoxaparin can be used safely in patients with 
severe thrombocytopenia due to intensive 
chemotherapy regimens. Leuk Lymphoma 
2004;45(7): 1407-11 

PUBMED 

C não há 

SCHALLOM, M. E., PRENTICE, D., et al. Heparin 
or 0.9% sodium chloride to maintain central 
venous catheter patency: a randomized Trial. Crit 
Care Med 2012; 40(6): 1820-6  

CINAHL/ 
PUBMED 

P 
 

tipo de 
CVC/multi-
patologias 

Pseudomonas bloodstream infections associated 
with a heparin/saline flush--Missouri, New York, 
Texas, and Michigan, 2004-2005. MMWR Morb 
Mortal Wkly Rep 2005; 54(11): 269-72  

PUBMED Desenho 
(relatório) 

SCHWARTZ J.R., IGLESIS G.R. Acceso venoso 
en el paciente oncológico: ¿en qué hemos 
mejorado?. Rev. chil. Cir 2002; 54(3): 295-299  

LILACS 
P proced. Cir. 

PUMAROLA, C.F., MERCADER, R.C. et al. 
Comparative study of maintenance of patency of 
triple-lumen central venous catheter 
[Spanish].Enfermería Intensiva 2007;18(1): 25-35  

PUBMED/ 
CINAHL/ 

COCHRANE 

P multi-
patologias   
 

BOWERS L., SPERONI K.G., JONES L., 
ATHERTON M. Comparison of occlusion rates by 
flushing solutions for peripherally inserted central 
catheters with positive pressure Luer-activated 
devices. Journal of infusion nursing : the official 
publication of the Infusion Nurses Society 
2008;31(1): 22-7  

PUBMED/ 
COCHRANE 

P multi-
patologias   
 

Hummel, M., Warga, C., Hof, H., et al. Diagnostic 
yield of blood cultures from antibiotic-naive and 
antibiotically treated patients with haematological 
malignancies and high-risk neutropenia.  
Scandinavian Journal of Infectious Diseases 
2009;41(9): 650-655 

PUBMED 

O Infecção 

ABDELKEFI A., et al. Randomized trial of 
prevention of catheter-related bloodstream 
infection by continuous infusion of low-dose 
unfractionated heparin in patients with 
hematologic and oncologic disease. Journal of 
clinical oncology 2005;23(31):7864-70 

COCHRANE
/ 

CINAHL/ 
PUBMED 

O Infecção 

ABDELKEFI A., et al. Expression of concern: 
Prevention of central venous line-related 
thrombosis by continuous infusion of low-dose 
unfractionated heparin, in patients with haemato-

COCHRANE 

Desenho 
(comentário) 

Continua... 
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oncological disease. A randomized controlled 
trial. Thrombosis and haemostasis 2010;104(5): 
1082 

 
Em relação ao período de publicação, os cinco artigos incluídos na RIL foram 

publicados após o ano 2000 (100%), apenas um nos últimos cinco anos (20%) e 

quatro (80%) nos anos anteriores.  

Quanto ao país de origem dos periódicos, três são de origem inglesa e dois 

de origem norte americano. Já em relação ao país onde foram realizados os estudos 

um foi realizado na Nova Zelândia, um na Austrália, um nos estados unidos da 

America (EUA), um na Itália e um na Tunísia. O que mostra que 80% dos 

pesquisadores publicaram seus estudos em periódicos fora do país de origem da 

pesquisa. Todos os artigos incluídos na RIL foram publicados em inglês. 

Em relação a base de dados onde os estudos foram localizados 100% 

encontravam-se na PubMed/Medline e destes 40% também foram indexados na 

biblioteca Cochrane.  

Observa-se que um estudo foi conduzido por médicos, um por médicos e 

enfermeiros, um por médicos e farmacêuticos e dois estudos faziam referência 

apenas ao departamento. Em suma 60% dos estudos incluídos na RIL foram 

conduzidos por médicos e apenas 20% fazia menção a enfermeiros.  

Quanto ao fator de impacto e Qualis Capes, a tabela a seguir os aponta em 

cada periódico onde foram indexadas as publicações incluídas na RIL. 

 
Tabela 3 -Apresentação do periódico onde foram indexadas as publicações incluídas na RIL, 
fator de impacto e o qualis. 

PERIÓDICO FATOR DE 
IMPACTO QUALIS 

Journal of antimicrobial chemotherapy 5.068 A1 

European journal of cancer 4.121 A1 

Pharmacotherapy 2.726 A2 

Leukemia and lymphoma 2.580 B1 

Thrombosis and haemostasis  5.044 A1 

 

http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0959-8049&lang=pt�
http://portal.revistas.bvs.br/index.php?issn=0340-6245&lang=pt�
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 Em relação ao delineamento da pesquisa e ao nível de evidência foram 

identificados quatro ensaios clínicos randomizados (80%) com nível de evidência II e 

uma coorte retrospectiva (20%) com nível IV de evidência. 

Em relação ao hospital donde o estudo foi desenvolvido, dois (40%) eram 

hospitais universitários. 

O quadro a seguir apresenta o idioma, ano em que foi publicado, país de 

origem do estudo, país de origem do periódico, base de dados e o nível de evidência 

de cada publicação incluída na RIL. 

 
Tabela 4: Distribuição dos estudos primários segundo idioma, ano em que foi publicado, 
país de origem do estudo, país de origem do periódico, base de dados e o nível de 
evidência e o desenho do estudo. 

ID 
IDIOMA 

DO 
ARTIGO 

ANO 
PAÍS DE 

ORIGEM DO 
ESTUDO 

PAÍS DE 
ORIGEM 

DO 
PERIÓDICO 

BASE DE 
DADOS 

NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA DESENHO 

E01 Inglês 2008 Nova 

Zelândia 

Inglaterra Pubmed II ECRC 

E02 Inglês 2001 Austrália Inglaterra Pubmed II ECRC 

E03 Inglês 2006 EUA EUA Pubmed II ECRC 

E04 Inglês 2003 Itália Inglaterra Pubmed/ 

Cochrane 

IV Coorte 

E05 Inglês 2004 Tunísia EUA Cochrane/ 

Pubmed 

II ECRC 

 

A seguir são apresentados os quadros com a síntese dos estudos primários 

incluídos na RIL abordando o objetivo, detalhamento metodológico, intervenções, 

medidas de desfecho, principais resultados, implicações para a prática e score de 

Jadad para os ECRC. 

 
Quadro 10: Apresentac ̧ ão da síntese do estudo incluído na revisão segundo autores , título, 
objetivo, detalhamento metodológico , intervenc ̧ ões, medidas de desfecho , principais 
resultados, implicac ̧ ões para a prática score de Jadad 
E01 

AUTORES 
Sanders, J., Pithie, A., Ganly, P., Surgenor, L., Wilson, R., Merriman, E., Loudon, G., 
Judkins, R., Chambers, S. 

TÍTULO 
A prospective double-blind randomized trial comparing intraluminal ethanol with 

Continua... 
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heparinized saline for the prevention of catheter-associated bloodstream infection in 
immunosuppressed haematology patients. 

OBJETIVO 
Avaliar prospectivamente a utilização de etanol intraluminal para a prevenção de infecção 
associada a cateter corrente sanguínea (CABSI) em pacientes imunodeprimidos em 
hematologia. 

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 
Os pacientes que receberam quimioterapia para neoplasia hematológica ou transplante de 
células hematopoiéticas foram randomizados de forma duplo-cego para receber etanol 
intraluminal 70% ou solução salina heparinizada para tratamento profilático em flushings 
diários entre março de 2003 e agosto de 2006. O desfecho primário foi um episódio de 
CABSI (definido como "bacteriemia em um paciente febril com um cateter venoso central 
que estava em uso, nas últimas 48 h, e com nenhum outro foco de infecção identificada"). 
A alocação do estudo foi feita por um código de randomização gerada por computador 
realizada centralmente na farmácia hospitalar e escondido de todos os funcionários, 
exceto o farmacêutico que preparou as fechaduras na unidade estéril. O paciente e todos 
os outros funcionários permaneceram cegos à alocação do tratamento até a análise do 
estudo. 

INTERVENC ̧ ÕES 
3 ml de tratamento experimental (70% de etanol / água ou solução salina heparinizada) foi 
preparada por um farmacêutico não cego na farmácia unidade intravenosa estéril e 
fornecida ao pessoal de enfermagem cego. O tratamento atribuído foi injetado em cada 
lúmen do cateter diariamente e deixado durante 2 h antes de ser inteiramente removido e 
substituído com solução salina heparinizada. Além do tratamento do ensaio, todos os 
outros cuidados foram realizados de acordo com os procedimentos padrão de operação 
no interior da unidade de hematologia na época do estudo. Assim, pacientes com 
neutropenia febril tinham pelo menos um conjunto de culturas de sangue de ambos 
(sangue periférico e cateter intravascular) para além da cultura de qualquer  foco 
clinicamente aparente. Os pacientes foram então tratados com uma única dose de 
gentamicina e um antibiótico de largo espectro (Tazocin ou cefepima). A terapia 
antimicrobiana foi modificada de acordo com os resultados microbiológicos e vancomicina 
foi adicionado, se um organismo sensível foi isolado. 

MEDIDA DE DESFECHO 
O desfecho primário deste estudo foi a CABSI, definida como a ocorrência de uma 
infecção na corrente sanguínea em um paciente com um CVC, cujo cateter estava em 
utilização em até 48h antes da cultura. A infecção foi definida como a cultura, confirmado 
por laboratório, de um patógeno reconhecido de uma ou mais culturas de sangue, não 
relacionados à infecção em outro sítio. Como evento adverso o estudo apontou para 01 
cateter removido por trombose no grupo de tratamento com Etanol confirmado por ultra-
sonografia das veias dos membros superiores . 

RESULTADOS 
CABSI ocorreu em 3 (9%, 0.60/100 cateter-dia) e 11 (37%, 3.11/100 cateter-dia) períodos 
de tratamento profilático nos grupos etanol e controle, respectivamente (ou 5 0,18, 95% CI 
0,05-0,65 , P 5 0,008). Onze (32%) e 5 (17%) dos pacientes nos grupos de controle e de 
etanol, respectivamente, manteve-se durante todo o afebril tratamento profilático (P 5 
0,18). 

IMPLICAÇ ÕES PARA PRÁTICA 
A administração diária de bloqueios de etanol em lumens de cateteres venosos centrais 
mostrou-se efetiva em reduzir a incidência de CABSI, porém não obteve significancia na 
prevenção de trombose relacionada ao cateter venoso central. 

SCORE DE JADAD 
5 
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Quadro 11: Apresentac ̧ ão da síntese do estudo incluído na revisão segundo autores , título, 
objetivo, detalhamento metodológico , intervenc ̧ ões, medidas de desfecho , principais 
resultados, implicac ̧ ões para a prática e score de Jadad 
E02 

AUTORES 
Solomon, B., Moore, J., Arthur, C., Prince, H.M. 

TÍTULO 
Lack of efficacy of twice-weekly urokinase in the prevention of complications associated 
with Hickman catheters: a multicentre randomised comparison of urokinase versus 
heparin. 

OBJETIVO 
Investigar a hipótese de que a instilac ̧ ão regular de uroquinase intralúmen do cateter de 
hickman de duplo lúmen é superior ao uso de heparinizac ̧ ão , na reduc ̧ ão das 
complicac ̧ ões relacionadas ao cateter.  

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 
Pesquisa experimental, ensaio clínico controlado randomizado prospectivo , multice ̂ ntrico. 
A durac ̧ ão do estudo foi de 12 meses, e a durac ̧ ão do experimento foi de duas a 13 
semanas (média 8,5 semanas). O grupo controle (heparina) foi constituído por 48 
pacientes e o grupo experimental (uroquinase) foi constituído por um 52 pacientes. A 
amostra foi constituída por pacientes submetidos ao TCTH, com idade superior a 16 anos. 
A randomizac ̧ ão foi estratificada segundo o regime de condicionamento , transplante e 
altas doses de quimioterapia.  

INTERVENC ̧ ÕES 
Após 48 horas da inserc ̧ ão do CVC os pacientes foram randomizados para receber 
uroquinase (5000UI em 2ml de soluc ̧ ão salina ) ou heparina (50UI em 5ml de soluc ̧ ão 
salina) instilados em ambos os lúmens duas vezes por semana.  

MEDIDA DE DESFECHO 
No momento que os pacientes recebiam o flush de heparina ou uroquinase conforme 
grupo alocado, os enfermeiros responsáveis por essa instilac ̧ ão avaliam sinais e sintomas 
de trombose relacionada ao cateter Hickman. A trombose venosa foi definida como 
evidê ncia clínica e confirmada por ultrassom como trombose venosa na região do cateter. 

RESULTADOS 
Dentre os pacientes que apresentaram trombose relacionada ao cateter de Hickman, seis 
pacientes pertenciam ao grupo controle e oito ao grupo experimental . Pelo menos um 
episódio de obstruc ̧ ão intralúmen ocorreu em 30 pacientes de cada grupo . As analises 
estatísticas indicaram uma incidê ncia de obstrução de 74% no grupo controle e 63% no 
grupo experimental. Porém, utilizando o modelo de regressão de Cox, a diferenc ̧ a entre os 
dois grupos não foi estatisticamente significante (P=0,681). 

IMPLICAÇ ÕES PARA PRÁTICA 
A instilac ̧ ão duas vezes por semana de uroquinase, comparada a heparina, não reduz as 
complicac ̧ ões do CVC , incluindo a obstruc ̧ ão intralúmen e a trombose relacionada ao 
cateter. Assim, não se recomenda o uso de uroquinase como rotina para a prevenc ̧ ão de 
complicac ̧ ões relacionadas ao cateter de hickman.  

SCORE DE JADAD 
3 

 
Quadro 12: Apresentacã̧o da síntese do estudo incluído na revisão segundo autores , 
objetivo, detalhamento metodológico , intervenc ̧ ões, medidas de desfecho , principais 
resultados, implicac ̧ ões para a prática e score de Jadad 
E03 

AUTORES 
Continua... 



54 
 

Horne, M. K., McCloskey, D. J., Calis, K., Wesley, R., Childs, R., Kasten-Sportes, C. 

TÍTULO 
Use of heparin versus lepirudin flushes to prevent withdrawal occlusion of central venous 
access devices 

OBJETIVO 
Determinar se o flush com leperudina é mais efetivo de que o flush de hepar ina na 
prevenc ̧ ão da obstrução intralúmen do cateter venoso central. 

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 
Pesquisa experimental, ensaio clínico randomizado controlado (ECRC) prospectivo, duplo-
cego. A amostra foi constituída por 49 pacientes adultos submetidos ao TCTH autólogo ou 
alogê nico, sendo 24 alocados no grupo controle (GC) heparina e 25 no grupo 
experimental (GE) leperudina. A média de idade foi de 45 anos DP 9.6 no GC e 49 anos 
DP 11.7 no GE. Os dispositivos intravasculares foram acompanhados até  120 dias após 
sua inserc ̧ ão.  

INTERVENC ̧ ÕES 
Após 24 horas da inserc ̧ ão do CVC, os pacientes foram randomizados para receber flush 
com heparina ou leperudina diários e /ou após cada uso do cateter . Os pacientes e os 
profissionais de saúde desconhe ciam qual soluc ̧ ão era infundida . O grupo controle foi 
constituído pelos pacientes que receberam o flush de 3 ml heparina, na concentrac ̧ ão de 
100UI/ml (300UI), em cada via do cateter, protocolo institucional. No grupo experimental 
os pacientes receberam o flush de 3 ml leperudina, na concentrac ̧ ão de 100μg/ml (300μg), 
em cada via do cateter . A fase cega do estudo foi programada para durar entre 21 a 28 
dias, pois esse era o período que os pacientes permaneciam hospitalizados , após a 
inserc ̧ ão do cateter e antes do início do transplante . Após o término dessa fase cega , 
todos os pacientes envolvidos no estudo receberam somente o flush de heparina 
conforme protocolo institucional . A dose diária máxima de heparina foi de 900UI, o que 
corresponde a 16% do necessário para anticoagular um paciente de 70 kg. Já a dose 
diária máxima de leperudina utilizada foi de 900μg, aproximadamente, 3% da dose 
necessária para anticoagular um paciente de 70 kg. Os autores justificam que a dose 
conservadora de leperudina foi adotada para evitar o risco de sangramento. 

MEDIDAS DE DESFECHO 
A eficácia da intervenc ̧ ão foi avaliada pela frequência em que foi relatada em prontuário a 
necessidade de instilac ̧ ão de alteplase para a desobstrução do CVC , nos primeiros 120 
dias após sua inserc ̧ ão. 

RESULTADOS 
As variáveis idade, sexo e tempo de permane ̂ ncia no estudo não apresentaram diferença 
entre os grupos . A proporc ̧ ão de pacientes hematológicos e de tumores sólidos foi 
equivalente entre os grupos. Cinco (20%) pacientes do grupo experimental e trê s (13%) 
do grupo controle apresentaram obstruc ̧ ão intralúmen e necessitaram de tratamento com 
alteplase. Após o tratamento sete das oito obstruc ̧ ões foram resolvidas . Todas as 
obstruc ̧ ões intralúmen ocorreram nos primeiros 60 dias do estudo , durante o período de 
acompanhamento foram identificadas oito obstruc ̧ ões trombóticas, cinco destas ocorreram 
no grupo experimental , trê s destas cinco ocorreram durante a vigência da intervenção 
testada, e as outras duas obstruc ̧ ões ocorreram quando os pacientes já haviam iniciado a 
fase aberta do estudo e estavam recebendo heparina . No grupo de pacientes que 
receberam apenas heparina, ocorreram trê s obstruções, todas identificadas na fase aberta 
do estudo. 

IMPLICAÇ ÕES PARA PRÁTICA 
O uso de leperudina não se mostrou mais efetivo que o uso heparina na prevenc ̧ ão da 
obstruc ̧ ão intralúmen.  

SCORE DE JADAD 
3 
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Quadro 13: Apresentac ̧ ão da síntese do estudo incluído na revisão segundo autores , título,  
objetivo, detalhamento metodológico , intervenc ̧ ões, medidas de desfecho , principais 
resultados, implicac ̧ ões para a prática  
E04 

AUTORES 
CORTELEZZIA, A., FRACCHIOLLA, N. S., MAISONNEUVE, P., MOIA, M., LUCHESINI, 
C., RANZI, M. L., MONNI, P., PASQUINI, M. C., LAMBERTENGHI-DELILIERS, G. 

TÍTULO 
Central venous catheter-related complications in patients with hematological malignancies: 
a retrospective analysis of risk factors and prophylactic measures. 

OBJETIVOS 
Descrever a natureza e incidência de complicações trombóticas e infecciosas; identificar 
os fatores de risco para trombose relacionada com CVC complicações, e analisar a 
correlação entre infecções e tromboses. 

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 
Estudo retrospectivo dos registros clínicos de 126 pacientes com neoplasias 
hematológicas internados em um hospital de Hematologia que foram submetidos a  
implantação de CVC. Um total de 207 cateteres foram inseridos nos 126 pacientes 
com doenças hematológicas (63 homens e 63 mulheres, com idade mediana de 54 anos), 
entre janeiro de 1999 e janeiro de 2001.  

INTERVENC ̧ ÕES 
Para os 169 CVCs, os pacientes receberam profilaxia  antitrombótica consistindo de 2,500 
UI de heparina não fraccionada (UFH), em 24h de infusão contínua. Vinte e um pacientes 
(21 CVCs) receberam 3,800 UI intravenosa (IV) em bolus de nadroparina. Um paciente (1 
CVC) recebeu doses terapêuticas de varfarina por causa de uma trombose venosa 
profunda prévia (TVP). Dezesseis pacientes (16 CVCs) não recebeu nenhuma profilaxia. 
Todos os CVCs foram rotineiramente lavado pelo menos uma vez por semana com 10 ml 
de solução heparinizada. Profilaxia antibiótica para todos os pacientes neutropênicos 
(PMN, 1000/ml) foi levofloxacina e episódios febris que ocorrem durante a neutropenia 
foram empiricamente tratada com amicacina e ceftriaxona. Teicoplanina foi acrescentado 
quando cocos Gram positivos  foram repetidamente isolados em hemocultura. 

MEDIDAS DE DESFECHO 
Para avaliar o desfecho foco desta RIL, ou seja, a obstrução o autor diagnosticou a 
trombose associada ao CVC e utilizou de analise estátistica para medir o desfecho. Para 
diagnóstico, no caso de evidências de um ou mais dos seguintes itens: endurecimento ou 
eritema, calor, dor ou sensibilidade ao longo do percurso da veia do cateter, mau 
funcionamento do cateter (dor persistente na perfusão e / ou incapacidade para infundir 
através do cateter ou incapacidade de retirar sangue após um período inicial de 
satisfatório função do cateter) foi realizado ultra-sonografia venosa com Doppler colorido e 
/ ou TC em pacientes sintomáticos e, no caso de CVC mau funcionamento para 
confirmação do diagnóstico. No que se refere as analises estátisticas utilizadas todos 207 
CVCs foram considerados de forma independente, mas as análises foram ajustadas para 
a sequência dos CVC’s (primeiro/segundo), durante a internação anterior do mesmo 
paciente e uma anterior complicação no mesmo paciente, a fim de corrigir 
heterogeneidade. Empregou-se o modelo proporcional de Cox para avaliar a associação 
de características entre pacientes ou o tratamento e desenvolvimento de complicações. 
Pacientes livres de complicações foram censurados no momento da remoção do CVC. 
Todos os testes eram dos dois lados. 

RESULTADOS 
Trinta e dois eventos trombóticos foram documentadas em 126 pacientes (7,9 
eventos/1000 dias de cateter). A incidência destas complicações foi de 16,6% (28/169 
CVC) com profilaxia com heparina não fracionada(HNF), 4,7% (1/21) com nadroparina, e 

Continua... 
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18,7% (3/16) sem profilaxia. As diferenças na incidência não foramestatisticamente 
significativas. 4 TVPs e 10/11 tromboflebite superficial (ST) foram desenvolvidas nos 
pacientes em profilaxia com HNF. Em doentes em nadroparina observou-se apenas um 
caso de mau funcionamento do cateter. Não houve episódios documentados de 
sintomáticos embolismo pulmonar (PE), e nenhuma morte foi atribuída a complicações 
trombóticas. 

IMPLICAÇ ÕES PARA PRÁTICA 
A infusão contínua de doses baixas de heparina não fraccionada parece não oferecer 
profilaxia adequada, enquanto única dose intravenosa diária  de nadroparina 3800 UI 
parece não provocar  complicações hemorrágicas em pacientes com trombocitopenia.  

 
Quadro 14: Apresentac ̧ ão da síntese do estudo incluído na revisão segundo autores, título, 
objetivo, detalhamento metodológico , intervenc ̧ ões, medidas de desfecho , principais 
resultados, implicac ̧ ões para a prática e score de jadad 
E05 

AUTORES 
ABDELKEFI, A., OTHMAN, T.B., KAMMOUN, L., CHELLI, M. ROMDHANE, N.B., KRIAA, 
A., LADEB, S., TORJMAN, L., LAKHAL, A., ACHOUR, W., BEN HASSEN, A., HSAIRI, M., 
LADEB, F., ABDELADHIM, A.B. 

TÍTULO 
Prevention of central venous line-related thrombosis by continuous infusion of low-dose 
unfractionated heparin, in patients with haemato-oncological disease. 

OBJETIVO 
Avaliar o papel da baixa dose de heparina não fracionada na prevenção de trombose 
venosa relacionada ao CVC em pacientes com doenças hemato-oncológicas. 

DETALHAMENTO METODOLÓGICO 
Pesquisa experimental, ensaio clínico randomizado controlado (ECRC) prospectivo, duplo-
cego. Os pacientes foram distribuídos aleatoriamente para receber ou a heparina não 
fraccionada intravenosa profilática (infusão contínua de 100 IU / kg / dia) ou 50 ml / dia de 
solução salina normal como uma infusão contínua. 

INTERVENC ̧ ÕES 
Antes CVL inserção, os pacientes foram aleatoriamente designados para receber ou HNF 
profilática intravenosa (infusão contínua de 100 U / kg por dia, com uma dose máxima de 
10.000 U / dia) ou 50 mL / dia de solução salina normal como uma infusão contínua 
(Grupo controle). HNF continuou até o dia da alta. Todos CVCs foram removidos antes da 
alta. A HNF foi interrompida por qualquer episódio de sangramento grave, definida como 
sangramento do SNC, que está sangrando, que resulta em uma diminuição na 
hemoglobina de mais do que 2 g/dL em um período de tempo de 12 horas. Um limiar de 
plaquetas de transfusão de 20 x 109/L foi adotado. Parâmetros de coagulação 
(particularmente tempo de tromboplastina parcial [PTT]) foram realizadas rotineiramente 
(duas vezes por semana). PTT-ajustado doses não foram dadas. 

MEDIDAS DE DESFECHO 
A eficácia da intervenc ̧ ão foi avaliada pela frequência de obstruções trombóticas 
analisadas  sistematicamente por ultra-sonografia das veias dos membros superiores, 
pouco antes, ou <24 horas após, a retirada do cateter ou no caso de sinais clínicos de 
trombose.O seguimento clínico foi realizado por 8 semanas após a remoção CVC. Dois 
radiologistas realizaram a ultra-sonografia e não tinham consciência da alocação dos 
pacientes. Em caso de desacordo entre os dois radiologista, uma opinião de especialistas 
terceiro foi procurado. O ultra-som exame foi realizado bilateralmente. 

RESULTADOS 
Houve trombose relacionada com o cateter em 1,5% dos cateteres inseridos em pacientes 
do grupo com heparina, e em 12,6% no grupo de controlo (p = 0,03). Dois e três pacientes 
apresentaram hemorragia grave no grupo de heparina e no grupo de controle, 
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respectivamente (p = 0,18). Não houve outros efeitos secundários claramente atribuíveis à 
utilização de heparina não fraccionada.  

IMPLICAÇ ÕES PARA PRÁTICA 
A baixa dose de heparina não fracionada é seguro e eficaz para prevenir trombose 
relacionada ao cateter em pacientes com doença hemato-oncológica.  

SCORE DE JADAD 
5 

 

Sanders et  al. (2008, p.810-815) a fim de avaliarem prospectivamente a 

utilização de etanol intraluminal para a prevenção de infecção associada a cateter 

corrente sanguínea (CABSI) em pacientes imunodeprimidos em hematologia 

realizaram um estudo entre março de 2003 e agosto de 2006, onde pacientes 

cateteres de longa permanência tuneilizados inseridos na veia subclávia foram 

randomizados para o tratamento profilático com etanol a 70% ou solução salina 

heparinizada para a prevenção de CABSI.  

A alocação para cada intervenção do estudo foi de um código de 

randomização gerado por computador centralizados na farmácia hospitalar e 

escondido de todos os funcionários exceto o farmacêutico que preparou as 

fechaduras na unidade estéril. O paciente e todos os outros funcionários 

permaneceram cegos à alocação do tratamento até análise do estudo. 

O desfecho primário foi a ocorrência de CABSI. Os critérios de inclusão foram 

uma idade ≥18 anos ou mais e admissão como paciente em quimioterapia intensiva 

provável para produzir neutropenia (<0,5 x 109 L-1) para o tratamento de doença 

hematológica, incluindo o transplante de células estaminais hematopoiéticas. 

Os critérios de exclusão foram os testes da função hepática alterados ou uma 

história de abuso de álcool. Pacientes que estavam previamente inscritos neste 

estudo foram excluídos, a menos que tivesse um novo cateter intravascular e um 

mínimo de 3 meses se passaram desde a entrada anterior.  

O período de estudo começou a primeira administração de quimioterapia e 

terminou com um diagnóstico de CABSI, remoção ou falha de descarga do cateter, a 

partir de morte hospitalar, ou no final do estudo período arbitrário de 30 dias.Três 

mililitros de tratamento experimental (70% de etanol / água ou heparinizado solução 

salina) foi preparado por um farmacêutico não cego na unidade estéril intravenosa 

da farmácia e fornecido à equipe de enfermagem cega a intervenção. O tratamento 

atribuído foi injetado em cada lúmen do cateter diariamente e deixada durante 2h 

antes de ser inteiramente removidos e substituídos por solução salina heparinizada. 
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Além do tratamento experimental, todos os outros cuidados eram realizados 

de acordo com os procedimentos padrão da unidade de hematologia do hospital 

Christchurch na época do estudo. Assim, pacientes com neutropenia febril tiveram 

pelo menos um conjunto de culturas de sangue retirado tanto de sangue periférico e 

no cateter intravascular adição à cultura de qualquer foco clinicamente aparente. Os 

doentes foramem seguida, tratados com dose única de gentamicina e um antibiótico 

de largo espectro (Tazocin ou cefepima). A terapia antimicrobiana foi modificada 

de acordo com resultados microbiológicos e vancomicina foi adicionado se 

um organismo sensível fosse isolado. 

Dos 65 pacientes elegíveis, cinco se recusaram a participar. Quatro pacientes 

foram randomizados por duas vezes, cada uma com um segundo cateter venoso 

central que tinha sido inserido entre 3 e 29 meses após o primeira entrada no 

estudo. Assim, 64 períodos de tratamento profilático foram estudados. Um paciente 

retirou-se em cada grupo a partir do estudo. Os dois grupos de estudo foram bem 

pareados por sexo, idade e doença primária. O tempo que o cateter foi inserido 

antes da entrada no estudo, o tempo que o cateter estava em tratamento no estudo 

e a proporção de doentes sob medicação profilática antibacteriana não foram 

significativamente diferentes entre os grupos. Apesar de a duração da neutropenia 

mostrar-se mais aparente para cateteres na intervenção com etanol, devido a atingir 

mais o ponto final de CABSI no grupo de controle e terminando o estudo antes 

resolução de neutropenia, esta diferença não foi significativa. 

O desfecho primário deste estudo foi a CABSI, definida como a ocorrência de 

uma infecção na corrente sanguínea em um paciente com um CVC, cujo cateter 

estava em utilização em até 48h antes da cultura. A infecção foi definida como a 

cultura, confirmado por laboratório, de um patógeno reconhecido de uma ou mais 

culturas de sangue, não relacionados à infecção em outro sítio. Como evento 

adverso o estudo apontou para 01 cateter removido por trombose no grupo de 

tratamento com Etanol. 

A administração diária de bloqueios de etanol em lumens de cateteres 

venosos centrais mostrou-se efetiva em reduzir a incidência de CABSI, porém não 

obteve significancia na prevenção de trombose relacionada ao cateter. 

Solomon et al. (2001, p.2380) com o intuito de investigar a hipótese de que a 

instilação regular de uroquinase intralúmen no cateter de Hickman seria superior a 

instilação de solução com heparina, na prevenção das complicações relacionadas ao 
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cateter, propuseram um ensaio clínico randomizado controlado que comparou o uso 

destes dois medicamentos.  

O desfecho foi avaliado apenas por enfermeiros. O evento trombótico 

relacionado ao cateter de Hickman foi definido pela evidência clínica e confirmado por 

exames de ultrassom. Durante o estudo ocorreu tromboembolismo venoso 

relacionado ao cateter em 14 pacientes, sendo seis destes eventos identificados no 

grupo que recebeu heparina e oito no grupo que recebeu uroquinase.  

A obstrução intralúmen, foi identificada ao menos uma vez, em 30 pacientes 

de cada grupo, sendo que no grupo que recebeu heparina, estas 30 obstruções 

correspondem a 74% da amostra e no grupo que recebeu uroquinase, corresponde a 

63% da amosta estudada. 

Na análise de regressão por Cox, a variável tratamento não foi significativa, a 

utilização de heparina ou uroquinase, não interferem na probabilidade do paciente vir 

a apresentar a obstrução.  

As variáveis idade, sexo e tempo de permanência no estudo não influenciaram 

na ocorrência de complicações. Porém, ao avaliarem a doença de base pela qual foi 

indicado o transplante, identificaram que aqueles pacientes que eram acometidos por 

tumores sólidos apresentavam maior incidência de complicações trombóticas se 

comparados aos com doenças onco-hematológicas.  

Os autores discutem que as complicações relacionadas ao cateter foram 

similares em ambos os grupos apesar de existir dados na literatura de que a 

uroquinase é efetiva em doses maiores. No entanto, o aumento da dose de 

uroquinase para o tratamento profilático não é recomendável pelo risco potencial de 

sangramento e concluem que o uso de trombolíticos como a uroquinase não é 

recomendável como rotina de prevenção de complicaçõe trombóticas no cateter de 

Hickman. 

Horne et al. (2006, p.1263-1267) realizaram um ensaio clínico randomizado, 

duplo cego prospectivo testando a hipótese de que a leperudina apresentaria um 

efeito superior ao da heparina na prevenção da agregação de fibrina na ponta dos 

cateteres. Pois, uma das vantagens do uso da leperudina é não induzir 

trombocitopenia, além de inibir a ligação da trombina aos coágulos.  

Outra hipótese testada é a de que a anticoagulação efetiva só seria necessária 

durante poucas semanas para a prevenção de formação ou acúmulo de trombos a 

longo prazo. Esta hipótese se baseou no fato de que a leperudina é adsorvida na 
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superfície do cateter por ser hidrofóbico, de forma que poderia manter alguma 

atividade anticoagulante.  

A amostra do ensaio foi constituída por 49 pacientes submetidos ao TCTH e 

que possuíam o cateter de Hickman de duas ou três vias. Após o implante do cateter 

os pacientes foram alocados para receber solução de heparina ou de leperudina, o 

estudo foi cego para os profissionais de saúde e pacientes.  

A intervenção com leperudina foi testada até o início do regime de 

condicionamento, ou seja, de três a quatro semanas, após o implante do cateter. 

Após esse período todos os sujeitos passaram a receber apenas o flush de heparina 

conforme o protocolo institucional, devido ao risco de sangramento aumentado pela 

aplasia medular. 

Os 24 pacientes que receberam instilações de heparina constituíram o grupo 

controle e 25 indivíduos receberam instilações de leperudina constituíram o grupo 

experimental. 

A eficácia da intervenção foi mensurada por meio da frequência da 

necessidade da instilação de alteplase para o tratamento da obstrução trombótica no 

cateter, nos primeiros quatro meses da inserção do mesmo.  

Durante o período do estudo foram identificadas oito obstruções trombóticas, 

cinco destas ocorreram no grupo experimental, três destas ocorreram durante a 

vigência da intervenção testada, e duas obstruções ocorreram quando os pacientes 

já haviam iniciado a fase aberta do estudo e estavam recebendo heparina.  

No grupo de pacientes que receberam apenas heparina, ocorreram três 

obstruções, todas identificadas na fase aberta do estudo. Os resultados 

demonstraram que a leperudina não reduz a taxa de obstrução do cateter quando 

comparada a heparina. 

Dessa forma, os autores concluíram que leperudina não foi mais efetiva de 

que a heparina e que esta similaridade dos resultados pode estar relacionada à dose 

conservadora de leperudina utilizada no estudo, visto que a dose de 300µg utilizada 

em cada via do cateter, não representa 3% da dose da medicação necessária para 

proporcionar uma anticoagulação de um paciente com peso corporal de 70 

quilogramas No entanto, os autores ressaltam que a utilização de doses superiores a 

preconizada no estudo seria problemática visto que a excreção do medicamento é 

renal, e qualquer grau de insuficiência renal poderia aumentar o nível de 

anticoagulação. 
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Cortelezzia, et al (2003, p.1495-1501) analisaram retrospectivamente os 

registros clínicos de 126 pacientes com neoplasia hematológica internados 

consecutivamente em um hospital no setor de Hematologia, que foram submetidos a 

implantação de um CVC, para descreverem a natureza e incidência de complicações 

trombóticas e infecciosas; identificarem os fatores de risco para trombose relacionada 

com CVC complicações e para analisarem a correlação entre infecções e tromboses. 

Para tanto, foram analisados 207 CVC’s inseridos em 126 pacientes com 

doenças hematológicas (63 homens e 63 mulheres, com idade mediana de 54 anos, 

faixa 15-87 anos), entre janeiro de 1999 e janeiro de 2001. 27 foram 

secundariamente posicionado durante o período de admissão mesma, devido à 

remoção do primeiro CVC, por várias razões, por isso o total de 207 cateteres 

avaliados. 

Os diagnósticos foram a leucemia aguda (83 pacientes), doenças 

linfoproliferativas (29), anemia aplástica grave (7), desordens mieloproliferativas (5), 

amiloidose primária (1) e hemoglobinúria paroxística noturna (1). 

Os CVCs utilizados eram de poliuretano duplo lúmen, silicone tuneilizado, 

Hickmann duplo lúmen  e com tambor de poliuretano monolumen. Os CVCs foram 

inseridos central (CICCs: 137, 125 não tuneilizados) ou perifericamente (PICC: 70), 

de acordo com ajulgamento do médico. Os cateteres foram utilizados para a linha de 

sangue amostragem, nutrição parenteral produto de sangue e drogas administração 

ou central de monitorização da pressão venosa. 

Dos 207 CVC’s 169 CVCs dos pacientes receberam profilaxia  antitrombótica 

consistindo de 2,500 UI de heparina não fraccionada (UFH), em 24h de infusão 

contínua. Vinte e um pacientes (21 CVCs) receberam 3,800 UI intravenosa (IV) em 

bolus de nadroparina. Um paciente (1 CVC) recebeu doses terapêuticas de varfarina 

por causa de uma trombose venosa profunda prévia (TVP). Dezesseis pacientes (16 

CVCs) não recebeu nenhuma profilaxia.  

Todos os CVCs foram rotineiramente lavado pelo menos uma vez por semana 

com 10 ml de solução heparinizada. Profilaxia antibiótica para todos os pacientes 

neutropênicos (PMN, 1000/ml) foi levofloxacina e episódios febris que ocorrem 

durante a neutropenia foram empiricamente tratada com amicacina e ceftriaxona. 

Teicoplanina foi acrescentado quando cocos Gram positivos  foram repetidamente 

isolados em hemocultura. 
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Para avaliar o desfecho foco desta RIL, ou seja, a obstrução o autor 

diagnosticou a trombose associada ao CVC e utilizou de analise estátistica para 

medir o desfecho.  

Para diagnóstico, no caso de evidências de um ou mais dos seguintes itens: 

endurecimento ou eritema, calor, dor ou sensibilidade ao longo do percurso da veia 

do cateter, mau funcionamento do cateter (dor persistente na perfusão e / ou 

incapacidade para infundir através do cateter ou incapacidade de retirar sangue 

após um período inicial de satisfatório função do cateter) foi realizado ultra-

sonografia venosa com Doppler colorido e / ou TC em pacientes sintomáticos e, no 

caso de CVC mau funcionamento para confirmação do diagnóstico.  

No que se refere as analises estátisticas utilizadas todos 207 CVCs foram 

considerados de forma independente, mas as análises foram ajustadas para a 

sequência dos CVC’s (primeiro/segundo), durante a internação anterior do mesmo 

paciente e uma anterior complicação no mesmo paciente, a fim de corrigir 

heterogeneidade. Empregou-se o modelo proporcional de Cox para avaliar a 

associação de características entre pacientes ou o tratamento e desenvolvimento de 

complicações. Pacientes livres de complicações foram censurados no momento da 

remoção do CVC. Todos os testes eram dos dois lados. 

Trinta e dois eventos trombóticos foram documentadas em 126 pacientes (7,9 

eventos/1000 dias de cateter). A incidência destas complicações foi de 16,6% 

(28/169 CVC) com profilaxia com heparina não fracionada(HNF), 4,7% (1/21) com 

nadroparina, e 18,7% (3/16) sem profilaxia. As diferenças na incidência não 

foramestatisticamente significativas. 4 TVPs e 10/11 tromboflebite superficial (ST) 

foram desenvolvidas nos pacientes em profilaxia com HNF.  

Em doentes com uso de nadroparina observou-se apenas um caso de mau 

funcionamento do cateter . Os pacientes com PICC tinham um risco 4,12 vezes 

maior de desenvolver uma complicação trombótica (p= 0:0001), um risco 14,8 vezes 

maior de ST (p= 0.0008), e um risco 2,66 vezes maior de malfuncionamento do CVC 

(p= 0.048) em comparação com aqueles com um cateter venoso central totalmente 

implantado (CVC-TI). A incidência de complicações foi semelhante entre CVC-TI’s  

não tuneilizados e tuneilizados (12/125, 9.6%: 4.2/1000 cateter dias vs. 2/12, 16.6%: 

6.5/1000 cateter dias).  

Foram 15 eventos durante na primeira semana após a inserção CVC (1 TVP, 

5 ST, 9 malfuncionamentos) em 191 CVCs vs. Após 17 dias ou mais (3 TVP, 6 ST, 8 
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malfuncionamentos) em 167 CVCs. PICCs foram envolvidos mais frequência durante 

os primeiros sete dias (CICCs PICCs vs: Perigo Risco 7,09; (p= 0.001), que depois 

de sete dias (PICC vs CICCs: Perigo Risco 2,84; (p= 0:0383).  

Análise multivariada ajustada para a sequência do cateter (primeiro/segundo), 

hospitalização prévia, complicações prévias no mesmo paciente revelou um 

associação significativa entre complicações trombóticas e o tipo de CVC (PICC vs 

CICCs: p= 0.0001). Idade (Idade> versus, <50 anos:. p= 0.049 log-rank) e terapia 

com estrogênio (p= 0.0001 log-rank) significativamente correlacionado somente com 

a TVP. Não houve episódios documentados de sintomáticos embolismo pulmonar 

(PE), e nenhuma morte foi atribuída a complicações trombóticas. 

A incidência de eventos de trombose relacionada com o cateter com a 

infecção na corrente sanguinea relacionada ao cateter não obteve significancia 

estatistica. 

Em ultima alálise, o estudo analisado concluiu que o poder estatístico e o 

caráter retrospectivo do estudo tornam impossível comparar as duas estratégias, 

mas, como não houveram grandes hemorragias registradas neste cenário clínico a 

infusão contínua com doses baixas de heparina não fraccionada não parece 

oferecer profilaxia adequada, enquanto única intravenosa diária injeções da 

nadroparina 3800UI parece não provocar complicações hemorrágicas e ser mais 

seguro. 

O estudo de Abdelkefi, et al. (2004, p. 654-661) objetivou avaliar o papel da 

baixa dose de heparina não fracionada na prevenção de trombose venosa 

relacionada ao CVC em pacientes com doenças hemato-oncológicas.  

Desta feita foi realizado um estudo estudo prospectivo randomizado 

controlado entre maio de 2002 e junho de 2004 no Centro Nacional de Transplante 

de Medula Óssea em Tunis, na Tunísia. Os pacientes foram elegíveis para o estudo 

se fossem entre 4 e 60 anos de idade e tinha um CVC-LP não tunelizado.  

Os critérios de exclusão foram a presença de uma CVC-LP na admissão, a 

cateterização para menos de 7 dias, uma contra-indicação para o uso de 

cateterismo na subclávia por causa  de distúrbios da coagulação do sangue 

importantes, distúrbios (por exemplo, plaquetas contar < 50 x 109 /L, coagulação 

intravascular disseminada). 

Antes CVL inserção, os pacientes foram aleatoriamente designados para 

receber heparina não fracionada (HNF )profilática intravenosa (infusão contínua de 
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100 U / kg por dia, com uma dose máxima de 10.000 U / dia) ou 50 mL / dia de 

solução salina normal como uma infusão contínua (Grupo controle). A HNF 

continuou até o dia da alta. Todos CVC-LP’s foram removidos antes da alta.  

A HNF foi interrompida por qualquer episódio de sangramento grave, definida 

como sangramento do SNC, que está sangrando, que resulta em uma diminuição na 

hemoglobina de mais do que 2 g/dL em um período de tempo de 12 horas. Um limiar 

de plaquetas de transfusão de 20 x 109/L foi adotado. Parâmetros de coagulação 

(particularmente tempo de tromboplastina parcial [PTT]) foram realizadas 

rotineiramente (duas vezes por semana). PTT-ajustado doses não foram 

dadas.Características CVL  

Os CVC-LP’s foram não tunelizado e poliuretano duplo lúmen. Os tamanhos 

dos cateteres foram escolhidos apropriado para a idade.  

Todos CVC-LP’s  foram colocados na veia subclávia por abordagem 

infraclavicular pelo mesmo médico na sala de cirurgia. Cateteres foram inseridos 

percutaneamente, usando a técnica de Seldinger. A ponta CVL foi confirmado 

radiograficamente a mentir no superior veia cava. Cateteres em estudo não foram 

trocados por fios-guia.  

Os locais de inserção foram cobertas com uma solução estéril transparente 

(Tegaderm; 3M Health Care Ltd, St Paul, MN). O cuidado incluído ao cateter foi a 

mudança do curativo sob condições assépticas cada 6 dias. 

A eficácia da intervenç ão foi avaliada pela frequência de obstruções 

trombóticas analisadas  sistematicamente por ultra-sonografia das veias dos 

membros superiores, pouco antes, ou <24 horas após, a retirada do cateter ou no 

caso de sinais clínicos de trombose.O seguimento clínico foi realizado por 8 

semanas após a remoção CVC. Dois radiologistas realizaram a ultra-sonografia e 

não tinham consciência da alocação dos pacientes. Em caso de desacordo entre os 

dois radiologista, uma opinião de especialistas terceiro foi procurado. O ultra-som 

exame foi realizado bilateralmente. 

A trombose relacionada com o cateter ocorreu em 1,5% dos cateteres 

inseridos em pacientes do grupo com heparina, e em 12,6% no grupo de controle (p 

= 0,03). O número médio de dias entre a inserção da CVC e diagnóstico trombose 

de relacionada com o cateter foi de 23 dias (variação de 9 a 35 dias): no grupo 

heparina foi de 25 dias (intervalo, 14 a 25); grupo controle 23 dias (Intervalo de 9-

35).  
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A trombose Relacionada com o cateter de e infecção na corrente sanguinea 

relacionada ao cateter coincidiram em dois pacientes e não foram significativamente 

correlacionadas (p= 0,6). Dois e três pacientes apresentaram hemorragia grave no 

grupo de heparina e no grupo de controle, respectivamente (p = 0,18). Não houve 

outros efeitos secundários claramente atribuíveis à utilização de heparina não 

fraccionada. 

Este  último estudo analisado concluiu que a baixa dose de heparina não 

fracionada é seguro e eficaz para prevenir trombose relacionada ao cateter em 

pacientes com doença hemato-oncológica. 
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5. DISCUSSÃO 

“As oportunidades normalmente se apresentam 

disfarçadas de trabalho árduo e é por isso que 

muitas pessoas não as reconhecem.” 

(Ann Landers) 

 

As intervenções testadas diferem entre os estudos quanto ao tipo de solução 

testada com a heparina, seja no grupo controle ou na intervenção, estas foram 

foram: uroquinase, leperudina, solução salina, etanol e nadroparina. Também 

observa-se diferenças em relação à dosagem das soluções  e a frequência das 

lavagens dos cateteres. 

A Tabela 6 demonstra e a à dosagem das soluções utilizadas nos cateteres 

em cada estudo incluído na RIL. 

 
Tabela 5: Dosagem proposta para as soluções utilizadas nos cateteres em cada estudo da 
RIL. 
ID HEPARINA OUTRA SOLUÇÃO 

E01 3ml 3ml (Etanol 70%) 

E02 50U/5ml 5000UI/2ml (Uroquinase) 

E03 300UI/3ml 300µg/3ml (Leperudina) 

E04 2.500UI 3,800UI (Nadroparina) 

E05 100UI/kg 50ml (solução salina) 

 

A Tabela 6 demonstra e a frequência das lavagens dos cateteres em cada 

estudo incluído na RIL. 
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Tabela 6: Frequência de lavagem dos cateteres proposta em cada estudo da RIL. 
ID HEPARINA OUTRA SOLUÇÃO 

E01 Fechadura/dia durante 2h Fechadura/dia durante 2h 

E02 2x/semana 2x/semana (Uroquinase) 

E03 1x/dia e/ou a cada uso do cateter 1x/dia e/ou a cada uso do cateter 

(Leperudina) 

E04 Infusão contínua 1x/dia (Nadroparina) 

E05 Infusão contínua Infusão contínua (solução salina) 

 

 A partir da compreensão dos dados expostos, percebe-se que não há 

concordância entre os autores sobre a dosagem de heparina e a frequência com que 

os cateteres deverão ser lavados, também é importante salientar que nenhum 

estudo avalia a quantidade e frequência ideal para manter o cateter pérvio não 

recomendando, por tanto, a dose e/ou frequência mais eficaz.  

Segundo Gallieni, et al (2008, p. 324), a causa da obstrução intraluminal pela 

presença de trombos sanguíneos ou de fibrina é relacionada à presença de sangue 

no cateter após processo inadequado do flush ou por fluxo retrogrado. Ou seja, a 

técnica inadequada de flush leva a formação de fibrina residual que pode acumular-

se estreitando ou obstruindo o cateter. 

Em se tratando de complicações trombóticas, estas são mais frequentemente 

descritas em pacientes com tumores sólidos, enquanto as complicações 

hemorrágicas são mais frequentes nos pacientes hematológicos. Porém, um estudo 

atual demonstrou que a incidência de tromboembolismo venoso em pacientes com 

neoplasias hematológicas são similares às observadas em pacientes com tumores 

sólidos que, como dito anteriormente, possuem maior risco de formar trombos 

(FALANGA et al., 2008, p.142). 

De acordo com Flanga; Marchetti (2009, p. 236); Flanga et al. (2008, p.144), 

os pacientes com câncer paralelo a progressão do tumor costumam apresentar com 

frequência um estado de hipercoagulação subclinico, detectando anormalidades no 

sistema de coagulação de pacientes com linfoma, mieloma e leucemia.  

Portanto, a equipe de enfermagem deve adotar medidas efetivas para 

prevenir a obstrução trombótica do CVC-LP e por isso a síntese de estudos 

científicos bem delineados que fundamentem práticas seguras para a prevenção da 
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obstrução trombótica por refluxo sanguíneo com formação de coágulos são 

indispensáveis. 

Na presente RIL o número de publicações referentes ao tema apresentou um 

crescimento reduzido, como descrito anteriormente (apenas um estudo nos últimos 

cinco anos), que não corresponde ao desenvolvimento da terapia de infusão 

intravenosa por CVC-LP em pacientes onco-hematológicos. 

Neste mesmo viés, observou-se uma carência de estudos conduzidos por 

enfermeiros, visto que apenas um teve a participação de enfermeiros na elaboração 

da pesquisa.  

Este fato pode se justificar pela dificuldade de ajuste da dosagem de heparina 

ou outro fármaco utilizado nos flushings, visto que se trata de uma conduta restrita 

ao profissional que prescreve. Porém, não menos importante justifica-se a 

importância do enfermeiro neste contexto, pois o mesmo é responsável por manter o 

CVC-LP pérvio, exigindo conhecimento técnico-científico não tão somente da técnica 

empregada, mas da solução mais efetiva e sua dosagem.  

Se torna cada vez frequente a discussão no que se refere à qualidade dos 

periódicos científicos e sobre as diversas formas utilizadas para a avaliação do 

mesmo. Dentre estas formas, o fator de impacto vem se destacando e ganhando 

preferência pelas agências de fomento (MARZIALE, 2002, p. 466). 

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis), valor do fator de 

impacto é obtido dividindo-se o número total de citações dos artigos, acumulados 

nos últimos dois anos, pelo total acumulado de artigos publicados pela revista no 

referido período.   

Este está intimamente relacionado ao Qualis do periódico, visto que o fator de 

impacto determina o Qualis de um periódico. 

Não apenas o fator de impacto, mas o Qualis é definido como o conjunto de 

procedimentos utilizados pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível 

superior para estratificar a qualidade da produção intelectual dos programas de pós-

graduação. Este se divide em oito estratos, a saber: A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C 

(http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis). 

Para ser incluído nos quatro estratos superiores, o periódico deve ter fator de 

impacto medido pelo Institute for Scientific Information (ISI) 

(http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis).  

http://www.capes.gov.br/�
http://www.capes.gov.br/�
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis�
http://www.capes.gov.br/�
http://www.capes.gov.br/�
http://www.capes.gov.br/�
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis�
http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis�
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A ISI adota critérios de seleção rigorosos, pois tem o compromisso cobrir 

completamente dos periódicos mais importantes e influentes do mundo para 

atualização de informações primando pela qualidade e não a quantidade 

(GARFIELD, 1996, p.412). É por isso que este processo se dá de maneira seletiva e 

considera que a maior parte dos trabalhos científicos mais importantes é publicada 

em uma quantidade reduzida de periódicos (MARZIALE, 2002, p. 466) 

Observa-se no gráfico a seguir que cinco artigos possuem fator de impacto 

(100%), ou seja, estão todos classificados dentro dos quatro primeiro estratos da 

classificação de Qualis,(representada no gráfico pelas cores verde azul e vermelho) 

o que permitiu concluir que todos os estudos incluídos na RIL foram publicados nos 

periódicos mais importantes e influentes do mundo.  
 

Gráfico 2: Correlação do fator de impacto e qualis dos periódicos incluídos na RIL 

 
 

Outro método utilizado para avaliar a qualidade dos estudos foi o score de 

Jadad, inaplicável as coortes, porém muito utilizado para avaliar os ECRC’s que, no 

caso do presente estudo, faz parte de 80% do total de estudos incluídos na RIL. 

Como dito anteriormente, um estudo é considerado pobre em qualidade se seu 

score total for < 3 numa pontuação que varia de 0 a 5. Dos estudos avaliados, dois 

obtiveram pontuação 5 e os outros dois obtiveram 3, o que significa que todos os 

ECRC incluídos na RIL tem um bom delineamento metodológico. 

No que se refere à solução utilizada, os E01 e E04 não tiveram poder 

estatístico para concluir qual solução é efetiva para prevenção de obstrução 

A1 
A2 
B1 

Qualis 
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trombótica, porém o E04 recomenda que o uso de uma dose diária em bolus de 

nadroparina parece ser mais seguro e eficaz em relação a infusão contínua de HNF. 

Já o E05 recomenda o uso de infusão contínua de HNF em baixas doses é 

seguro e eficaz em pacientes onco-hematológicos. Essa discordância pode ser 

devido à diferença de doses utilizadas no flush que foi menor no primeiro e maior no 

segundo. 

O E02 que compara a uroquinase com a heparina conclui que a primeira não 

reduz as complicações incluindo obstrução intralúmen e trombose relacionada ao 

cateter. E o E03, que compara a leperudina a heparina também concluiu que a 

primeira não se mostrou mais efetiva que a segunda. 

Observa-se então que, na maioria experimentos a heparina é recomendada, 

em baixas doses, para uso em pacientes com neoplasias hematológicas. Porém, 

não foi observado em estudo consenso de recomendação do volume instilado da 

heparina nos flushings como descrito anteriormente. 

Em unidades hematológicas, a heparina é o mais fequente fármaco utilizado 

objetivando de prevenir a obstrução intralumen. Ela é responsável por neutralizar a 

trombina impedindo a conversão do fibrinogênio em fibrina (DEGLIN; VALLERAND, 

1999, p.470). 

Seu efeito terapeutico se baseia na prevenção da formação de trombos ou que 

um trombo existente aumente sua extensão. Com meia vida de cerca de 2h, quando 

por via endovenosa sua ação é imediata, o efeito máximo ocorre em 10 min. e pode 

durar de 2 a 6h, porém, mesmo sendo amplamente utilizada, a heparina pode induzir 

trombocitopenia de cinco a dez dias após o inicio da profilaxia (WARKENTIN; AIRD; 

RAND 2003, p. 590). 

Em pacientes que usam heparina de baixo peso molecular (HBPM) a 

incidencia de trombocitopenia induzida por heparina (TIH) é menor e metade destes 

indivíduos desenvolvem complicações trombóticas, sendo a mais comum o 

tromboembolismo venoso (MAJERUS; TOLLEFSEN, 2006, p.1327). 

A TIH pode ser desencadeada não apenas pelo tratamento sistêmico, mas 

também pelaspequenas quatidades de Flushings utilizados nos CVC-LP (GETTINGS 

et al. 2006, p. 161). Como complicação observa-se a trombose, de maneira mais 

grave a trombose venosa profunda (TVP), o tromboembolismo pulmonar, além de 

reação anafilática que podem ameaçar a vida e a integridade do paciente em uso de 

um CVC (WARKENTIN, 2007, p. 591). 
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Matthew et al (2009, p. 2019) afirma que o erro na dose de heparina é outro 

agravante que pode aumentar o risco de sangramento. 

Outro aspecto negativo é que a heparina, apesar de rotineiramente utilizada 

paramanter o CVC-LP pérvio prevenindo a trombose no interior do mesmo possui 

incompatibilidades fisico-químicas com uma série de farmacos, como por exemplo: 

vancomicina, Dopamina, Diazepam, Fenitoína, Amicacina, dentre outros (GETTINGS 

et al. 2006, p. 162). 

Outro fármaco utilizado na prevenção de oclusão trombótica e 

consequentemente a trombose é a nadroparina, um tipo de preparado de HBPM que, 

apesar de ter propriedades farmacocinéticas mais previsíveis pode desencadear os 

mesmos efeitos colaterais que com a heparina convencional, mas em menor escala 

(MAJERUS; TOLLEFSEN, 2006, p.1339). 

Em relação ao custo econômico se comparada a outros coagulantes 

oufibrinolíticos a heparina  é mais vantajosa. Em geral os outros agentes utilizados 

na prevenção da obstrução possuem um custo maior, como por exempo, a 

uroquinase (SOLOMON et al., 2001, p.2383). 

A uroquinase é uma enzima fibrinolítica isolada na urina humana de forma 

que se inativa pela uropeptidade urinária, não é antigenica e ativa o plasminogênio. 

Através de engenharia genética, a uroquinase é obtida por meio de cultura de 

células embrionárias do parênquima renal e da bactéria E. Colli (WOLFE et al., 1993, 

p.627). 

O emprego de trombolíticos agem dissolvendo o trombo previamente formado, 

os anticoagulantes impedem o crescimento, a embolização e o desenvolvimento de 

novos trombos (CAMPOS;PIO, 1993, p.02). 

A técnica de salinização é realizada com a administração em flushing de 

Solução Fisiológica 0,9%, e para Phillips (2001), a solução salina tem baixo custo, é 

um procedimento simples e reduz a incompatibilidade com drogas e soluções 

administradas. 

A solução salina é composta pelo cloreto de sódio a 0,9%, um eletrólito em 

que passa o principal sal envolvido na manutenção da tonicidade do plasma, 

promovendo estabilidade da membrana e equilíbrio eletrolítico (MALAGUTTI, 2012, 

p. 136).  

Os dados referentes à eficácia da S.F. 0,9% são inconclusivos, por isso a 

necessidade de mais estudos controlados e com um maior numero de pacientes, 
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para confirmar a eficácia da S.F. 0,9% (PHILLIPS, 2001, p. 346). A solução salina 

varia de 10 a 20 mL, principalmente após a infusão de medicações hiperosmolares, 

medicamentos vesicantes, irritantes, hemoderivados ou coleta de sangue 

(MALAGUTTI, 2012, p.135). 

Além da importancia do tipo de fármaco utilizado para prevenir a obstrução 

trombótica, o presente estudo objetivou também identificar  evidência que 

abordassem a realização da técnica de manutenção da perviedade referente ao 

manejo, volume e frequência das soluções administradas. No entanto, os estudos 

pontuam apenas as questões relacionadas à dosagem do fármaco utilizado, citam a 

frequência e o volume de maneira classificada diferente em cada estudo. Isto pode 

relacionar-se à maioria dos estudos avaliados serem de autoria do profissional 

médico. 

De acordo com Baskin et al (2009, p.162) a grande maioria das instituições 

que fazem uso do CVC-LP possui protocolos padronizados quanto a dose da solução 

utilizada, ao método e frequência do flush, embora as evidências cientificas sejam 

insuficientes para sustentar a prática . 

O flush é a ação primária que objetiva prevenir a formação de fibrina e 

acúmulo residual de medicações no lúmen do cateter e a integridade do mesmo deve 

ser preservada na maneira como se realiza o flush, para isto há uma relação entre o 

tamanho da seringa e a força aplicada no embolo(MACKLIN, 2010, p. 113). 

Os fatores que podem alterar a força gerada pela seringa são o tamanho da 

seringa ,a força aplicada na hora do flush, a viscosidade do fluido administado e a 

resistência gerada pelo comprimento ou calibre do cateter. Por isso, quando o cateter 

se encontrar obstruido parcial ou totalmente com sua resistência aumentada, neste 

caso aplicar uma força maior no embolo poderia causar dano ao cateter. O tamanho 

mais apropriado de seringas para realizar o flush são as de 10ml (MACKLIN, 2010, p. 

116). 

Por diversas vezes a obstrução do CVC é relacionada a técnica inadequada 

de infusão de liquidos, de maneira mais frequente a falha do flush adequado nos 

lúmens do cateter. Também, e não menos importante a desconexão inadequada dos 

dispositivos do cateter sem clampear a via manipulada pode gerar o mesmo dano 

(HADAWAY, 2005, p.55). 

Segundo Macklin (2010, p.119), quando há suspeita de obstrução do cateter, 

caracterizada por uma resistência anormal, não se deve aplicar uma força maior no 
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embolo da seringa, reposiciona-se o paciente, peça para que ele tussa e respire 

fundo e tenta-se realizar o flush de novo. Caso a resistência continue, antes mesmo 

de se administrar uma medicação na via, deve-se confirmar o refluxo, lavar o cateter 

com 10 ml de solução salina isotônica, administrar o medicamento e lavar novamente 

o cateter com a mesma quantidade de solução salina para remover os resíduos do 

prevenindo a imcompatibilidade medicamentosa e a formação de precipitados intra 

lúmen ou o deslocamento desse êmbolo pela corrente sanguínea. 
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6. CONCLUSÃO 

 
“Não sou obrigado a ter sucesso mas tenho o dever 

de corresponder à luz que tenho.” 

(Abraham Lincoln) 

 
A fim de mapear na literatura estudos que abordassem a efetividade do uso 

de heparina quando comparada a outros tipos de soluções na prevenção de 

obstrução do CVC-LP em pacientes hospitalizados com neoplasias hematológicas a 

presente RIL teve, após a apresentação e discussão dos resultados, seus os 

objetivos plenamente alcançados. 

Foram analisados cinco estudos incluídos na RIL que comparavam a heparina 

com outras soluções na prevenção de complicações relacionadas ao cateter venoso 

central em pacientes com neoplasias hematológicas. As soluções utilizadas além da 

heparina foram o etanol, a nadroparina, leperudina, uroquinase e a solução salina. 

Porém, devido a heterogeneidade dos estudos analisados e as diferentes soluções 

testadas com a heparina não foi possível estabelecer um consenso sobre a 

dosagem e frequência ideal desta solução. Exceto um estudo, que não obteve uma 

avaliação de qualidade sobre o desfecho obstrução trombótica, os outros estudos 

publicados recomendaram a heparina para flushings de CVC-LP no paciente em 

questão. 

Em relação à qualidade, o nível de evidência dos estudos e o fator de impacto 

e Qualis Capes dos periódicos em que foram publicados, todos apresentaram uma 

boa avaliação, o que permitiu respaldar as recomendações indicadas, porém os 

estudos não estão livres de serem questionados devido a heterogeneidade das 
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publicações e características das mesmas que como já mostrado podem alterar o 

desfecho. 

Um fator importante e inesperado nesta RIL foi a carência de estudos 

realizados por enfermeiros, visto que o manuseio e manipulação deste dispositivo 

intravascular são de responsabilidade prioritária destes profissionais, bem como a 

manutenção da perviedade do cateter e considerando que a manipulação 

inadequada do cateter pode comprometer o funcionamento do dispositivo 

intravascular. A administração simultânea de diferentes medicamentos ou a 

administração desses sem o flush adequado pode causar o precipitado de 

medicamentos, a deposição de fibrina, e esses podem induzir a trombose do cateter. 

Dos estudos selecionados para a RIL, observou-se que não houve 

publicações na América latina, sobretudo no Brasil, o que sugere que pesquisas 

possam identificar a causa a fim de desenvolver mais pesquisas sobre o assunto no 

país, pois está comprovada a relevância de tratar deste tema com argumentação 

científica.  

Como descrito ao logo da discussão desta RIL todos os artigos obtiveram 

qualidade em suas evidências fornecendo respaldo para a indicação clínica da 

heparina como segura e efetiva na manutenção da permeabilidade do CVC em 

pacientes com neoplasias hematológicas. Porém, cabe resaltar que outros métodos 

são empregados visando prevenir a obstrução destes cateteres e muitos não são 

amplamente utilizados. Tais observações apontam a necessidade de estudos 

randomizados que comparem as diferentes técnicas disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

 
 

ABDELKEFI, A., BEN OTHMAN, T., KAMMOUN, L., et al. Prevention of central 
venous line-related thrombosis by continuous infusion of low-dose unfractionated 
heparin, in patients with haemato-oncological disease. Thromb Haemost 2004;92(3): 
654-61 
 

BANTON, J.; CHERYL, B.; SHARON D. Terapia intravenosa. [Trad: Ivan Lourenço 
Gomes]- Editora: Guanabara koogan. Rio de janeiro: 2005. 
 

BASKIN, J. L. et al. Management of occlusion and thrombosis associated with long- 
term indwelling central venous catheters. Lancet, v. 374, p. 159-69, 2009. 
 

BROVIAC J.W. et al. A silicone hubber atrial catheter for porlonged parenteral 
alimentation. Surg. Gynecol. Obstet., v136, n.4, p.602-6, 1973. 
 

CAMPOS, C.C.G., PIO, M.S. Terapêutica antitrombótica. Em: RAMOS, O.L.; 
ROTHSCHILD, H.A. Atualização therapeutica. Manual prático de tratamento e 
diagnóstico. Artes Médicas, São Paulo 1993;16ed.13:1-16 
 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR(CAPES). Avaliação. Qualis Periódicos. Disponível 
em:<http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis>. Acesso em: 14/02/2013 
 

CORTELEZZIA, A., FRACCHIOLLA, N.S., MAISONNEUVE, P., et al. Central venous 
catheter-related complications in patients with hematological malignancies: a 
retrospective analysis of risk factors and prophylactic measures. Leuk 
Lymphoma2003; 44(9): 1495-501 
 

DEGLIN, J.H.; VALLERAND, A.H. Davi’s drug guide for nurses. Philadelphia: F.A. 
Davis company, 1999. cap. 31, p. 469-73. 
 



77 
 

 

FLANGA, A.; MARCHETTI, M. Oncology. In: O’SGAUGHNESSY, J; MAKRIS, M; 
LILLICRAP,D. Practical hemostasis and thrombosis. Oxford, UK:Blachwell 
Publishing, 2009,p 235-46 
 

FLANGA, A. MARCHETTI, M. Venous Thromboembolis in hematologic malignancies. 
New York, NY: Informa Healthcare, 2008: 131-49 
 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 

GALLIENI, M.; PITTIRUTI, M.; BIFFI, R. Vascular acsess in oncology patients. 
Cancer journal for clinicians 2008;v.58, p. 323-46 
 

GOMES, O.M. Fisiologia Cardiovascular Aplicada. Belo Horizonte: EDICOR, 2005. 
Disponível em:<http://pt.scribd.com/doc/56025924/Livro-Fisiologia-Cardiovascular>. 
Acessado em: 10/02/12. 
 

GARFIELD E. Fortnightly review: how can impact factors be improved? Br Med J 
1996; 313:411-3 
 

GETTINGS, E.M.; et al. outcome of postoperative critically ill patients with hepar 
induced trombocitopenia: an observacional retrospective case-control study. Critical 
care 2006; 10(6): 161 
 

HADAWAY, L. C. Reopen the pipeline for I.V. therapy. Nursing, v. 35 n. 8, p. 54-61, 
2005. 
 

HERISHANU, Y.; MISGAV, M.; KIRGNER, I.; BEN-TAL, O.; ELDOR, A.; 
NAPARSTEK E. Enoxaparin can be Used Safely in Patients with Severe 
Thrombocytopenia due to Intensive Chemotherapy Regimens. Leukemia & 
Lymphoma, July 2004;5(7):1407–1411 
 

HORNE, M. K., MCCLOSKEY, D. J., CALIS, K. et al. Use of heparin versus lepirudin 
flushes to prevent withdrawal occlusion of central venous access devices. 
Pharmacotherapy 2006;26(9): 1262-7 
 

INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (INCA). Estimativa 2012 : incidência de 
câncer no Brasil / Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, 
Coordenação Geral de Ações Estratégicas,Coordenação de Prevenção e Vigilância. 
– Rio de Janeiro, 2011. 
 

_______, INCA. Procedimentos e cuidados especiais. Anexos. Disponível 
em:<http://www1.inca.gov.br/enfermagem/docs/cap8.pdf>. Acessado em: 12/06/12.  



78 
 

JADAD, A.R., MOORE, R.A., CARROLL, D., et al. Assessing the quality of reports of 
randomized clinical trials: is blinding necessary? Control Clin Trials 1996;17:1–12. 
 

O’GRADY, A. M.; DELLINGER E.P.; et al. – Guidelines for the Prevention of 
Intravascular Catheter-Related Infections, Agosto de 2002, disponível 
em:www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5110a1.htm. Acesso em 11/11/11. 
 

KIRBY, R. R. et al. Clinical Anesthesia Practice. W. B. Auflage/ 2nd edition : 531-
541, 531-534. Saunders Philadelphia, 2002. Disponível em: http://www.cvc-
partner.com/index.cfm 89BE5048A4DD4B939295E273B6F397DF. Acesso em 
20/10/2011. 
 

MACKLIN, D. Catheter Management. Seminars in Oncology Nursing, v. 26, n. 2, 
p.113-20, 2010. 
 

MALAGUTTI, W.; ROEHRS, H. Terapia intravenosa: atualidades. São Paulo, Ed. 
Martinari, 2012.   
 

MARTINS, L.M.M.; LIMA, A.R. Cuidados com o paciente que utiliza o cateter 
Hickman-Broviac: um estudo de caso. Ver. Esc. Enf. USP, v.32, nº3,p.187-91, 
out.1998. 
 

MATTHEW, M.D. et al. Heparin flushing and other interventions to maintain patency 
of cebtral venous catheter: a systematic review. Jornal of Advanced Nursing, 
2009;65(10):2007-21. 
 

MAJERUS, P.W.; TOLLEFSEN, D.M. Coagulação sanguinea, anticoagulantes, 
trombolíticos e fármacos antiplaquetários. Em: BRUNTON, L.L.; LAZO, J.S.; 
PARKER, K.L. As bases farmacológicas da terapêutica. McGraw Hill 2006; cap 54: 
1321-41 
 

MARZIALE, M.H.P., MENDES, I.A.C. O fator de impacto das publicações científicas. 
Rev Latino-am Enfermagem 2002; 10(4):466-7 
 

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R.C.C.P. GALVÃO, C.M. Revisão integrativa: método 
de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. Texto e 
contexto enfermagem, Florianópolis, v.17, n.4. 2008. 
 

PHILLIPS, L. D. Manual de Terapia Intravenosa. 2a ed. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

 

PITTA G.B.B., CASTRO A.A., BURIHAN E. Angiologia e cirurgia vascular: guia 
ilustrado. Maceió: UNCISAL/ECMAL & LAVA; 2003. Disponível em: http: 
//www.lava.med.br/livro. Acessado em:08/05/2012. 
 



79 
 

POMPEO, D.A. Diagnóstico de enfermagem náuseas em pacientes no período pós-
operatório imediato: Revisão integrativa da literatura. 2007. 184 f. 
Dissertação(mestrado) escola de enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de 
São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 

RANDOLPH, A.G., COOK, D.J., GONZALES, C.A., ANDREW, M. Benefit of heparin 
in peripheral venous and arterial catheters: systematic rewiev and meta-analysis of 
randomised controlled trials. British Medical Journal 1998;31(6):969–975. 
 

SAINTS, C. Prevention of intravascular catheter-related infection. Making health care 
safer: a critical analysis of patient safety practices. AHRQ evidence report, number 
43, July 20, 2001. 
 

SAMPAIO, R.F. e MANCINI, M.C. Rev. bras. fisioter., São Carlos, v. 11, n. 1, p. 83-
89, jan./fev. 2007. 
 

SANDERS, J., PITHIE, A., GANLY, P., et al. A prospective double-blind randomized 
trial comparing intraluminal ethanol with heparinized saline for the prevention of 
catheter-associated bloodstream infection in immunosuppressed haematology 
patients. J Antimicrob Chemother 2008;6 (4): 809-15 
 

SANSIVEIRO, G. E. Why a PICC. Nusing, july . n.2, 1995. 

 

SANTOS, C.M.C., PIMENTA, C.A.M. e NOBRE, M.R.C. A estratégia pico para a 
construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências. Rev Latino-am 
Enfermagem; 15(3), maio-junho 2007. Disponível em:<www.eerp.usp.br/rlae>. 
Acessado em: 04/12/11. 
 

SCHWARTZ R., Revista médica, clinica Las Contes. Instituto Oncológico, Santiago-
Chile. Vol.17 
nº2,Abril2006.Disponívelem:http://www.clinicalascondes.com/area_academica/Revist
a_Medica_Abril_2006/articulo_002.htm 
 

SILVEIRA R.C.C.P. O cuidado de enfermagem e o cateter de Hickman: a busca de 
evidências [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005. 
 

SMELTZER, S.C.; et al.  Brunner & Suddarth, Tratado de enfermagem médico-
cirúrgica. Ed: Guanabara Koogan, 11ª edição. Rio de janeiro, 2009. 
 

SOLOMON, B., MOORE, J., ARTHUR, C., et al. Lack of efficacy of twice-weekly 
urokinase in the prevention of complications associated with Hickman catheters: a 
multicentre randomised comparison of urokinase versus heparin. Eur J Cancer 
2001;37(18): 2379-84 
 



80 
 

SOUZA MT, SILVA MD, Carvalho R. [Integrative review: what is it? How to do it?]. 
Einstein (São Paulo). 2010;8(1 Pt 1):102-6. 
 

STAICO R, et al. Heparina Não-Fracionada e de Baixo Peso Molecular: Equivalência 
ou Superioridade na Intervenção Coronária Percutânea? Rev Bras Cardiol Invas 
2004; 12(3): 138-145. 
 

STILLWELL, S.B., FINEOUT-OVERHOLT, E. Searching for the Evidence: Strategies 
to help you conduct a successful search. AJN 2010; 11(5):41-47. 
Disponívelem:http://download.lww.com/wolterskluwer_vitalstream_com/PermaLink/N
CNJ/A/NCNJ_546_156_2010_08_23_SADFJO_165_SDC216.pdf. Acessado em: 
30/01/12. 
 

TONON LM, TOMO TT, SECOLI SR. Farmacoeconomia: análise de uma perspectiva 
inovadora na prática clínica da enfermeira. Texto Contexto Enfermagem. 
Florianópolis(SC) 2008; 17(1): 177-82. 
 

WARKENTIN, T. E. Heparin-induced thrombocytopenia. Hematology Oncology 
Clinics of North America 2007;21(4): 589-607 
 

WOLF, M. W.; SKIBO, L. K.; GOLHABER, S. Z. Pulmonare embolic 
didease:diagnosis, pathophysiologic aspects, and treatment with thrombolitic 
therapy.Current problems in cardiology, v 18, n 10, p. 587-631, 1993. 
 

URSI ES. Prevenção de lesões de pele no perioperatório: revisão integrativa da 
literatura. [dissertação]. Ribeirão Preto: Universidade de São Paulo, Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto; 2005. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. ANEXOS 

 

8.1. INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

1. IDENTIFICAÇÃO 
 

TÍTULO DO ARTIGO  
TÍTULO DO PERIÓDICO  
AUTORES NOME:  

 
LOCAL DE TRABALHO: 
 
GRADUAÇÃO: 
 

PAÍS  
IDIOMA  
ANO DE PUBICAÇÃO  

 
 

2. INSTITUIÇÃO SEDE DO ESTUDO 
 

HOSPITAL  
UNIVERSIDADE  
CENTRO DE PESQUISA  
INSTITUIÇÃO ÚNICA  
PESQUISA MULTICÊNTRICA  
OUTRAS INSTITUIÇÕES  
NÃO IDENTIFICA O LOCAL  

 
3. TIPO DE REVISTA CIENTÍFICA 

 
PUBLICAÇÃO DE ENFERMAGEM GERAL  
PUBLICAÇÃO DE ENFERMAGEM 
PERIOPERATÓRIA 

 

PUBLICAÇÃO DE ENFERMAGEM OUTRA 
ESPECIALIDADE 
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PUBLICAÇÃO MÉDICA   
PUBLICAÇÃO DE OUTRAS ÁREAS DA SAÚDE  

 
4. CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DO ESTUDO 

1. TIPO DE PUBLICAÇÃO 1.1 PESQUISA 
(  ) ABORDAGEM QUANTITATIVA 
(  ) DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 
(  ) DELINEAMENTO QUASE-
EXPERIMENTAL 
(  ) DELINEAMENTO NÃO EXPERIMENTAL 

1.2 NÃO PESQUISA 
(  ) REVISÃO DE LITERATURA 
(  ) RELATO DE EXPERIÊNCIA 
(  ) OUTRAS Qual?__________________ 
 

2. OBJETIVO OU QUESTÃO DE 
INVESTIGAÇÃO 

 
 
 
 
 

 

3. AMOSTRA 3.1. SELEÇÃO 
(  ) RANDÔMICA  (  ) CONVENIÊNCIA 
(  )OUTRA _____________________ 

3.2. TAMANHO 
(n) INICIAL 
(n) FINAL 

3.3. CARACTERISTICAS 
IDADE 
SEXO 
RAÇA 
DIAGNÓSTICO 
TIPO DE CIRURGIA 
 

3.4. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO 
DOS SUJEITOS 

 
 
 

4. TRATAMENTO DOS DADOS 
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5. INTERVENÇÕES REALIZADAS 5.1. VARIÁVEL INDEPENDENTE 
(INTERVENÇÃO): 

 
 

5.2. VARIÁVEL DEPENDENTE: 
 
 

5.3. GRUPO CONTROLE 
 (  )SIM (  ) NÃO 

5.4. INSTRUMENTO DE MEDIDA 
 (  ) SIM (  ) NÃO 

5.5. DURAÇÃO DO ESTUDO: 
 

5.6. MÉTODOS EMPREGADOS PARA A 
DURAÇÃO DA INTERVENÇÃO: 

 
 
 
 
 
 

6. RESULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. ANÁLISE 7.1. TRATAMENTO ESTÁTISTICO: 
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7.2. NÍVEL DE SIGNIFICÂNCIA: 
 
 
 

8. IMPLICAÇÕES 8.1. AS CONCLUSÕES SÃO JUSTIFICADAS 
COM BASE NOS RESULTADOS 
 
 

8.2. QUAIS AS RECOMENDAÇÕES DOS 
AUTORES 
 
 

9. NÍVEL DE EVIDÊNCIA  
 

5. AVALIAÇÃO DO RIGOR METODOLÓGICO 
CLAREZA NA IDENTIFICAÇÃO DA TRAJETÓRIA 
METODOLÓGICA NO TEXTO (MÉTODO 
EMPREGADO, SUJEITOS PARTICIPANTES, 
CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO, 
INTERVENÇÃO E RESULTADOS). 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DE LIMITAÇÕES OU VIÉSES 
 

 

 


	Aos meus amigos, todos têm importância fundamental na minha trajetória e cada um sabe de que maneira me ajudou a evoluir, em especial à Marília Abrantes, Kimison Charnesky, Gabriel Blaz, Fabiana Mehl, Vanessa Alves e Tiago Lima.
	REVISÃO DE LITERATURA
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	(((((("Catheterization, Central Venous"[Mesh] OR "Catheters, Indwelling"[Mesh] OR "Vascular Access Devices/adverse effects"[Mesh])) AND ("Leukemia-Lymphoma, Adult T-Cell"[Mesh] OR "Leukemia, Lymphoid"[Mesh] OR "Leukemia, Myeloid, Acute"[Mesh] OR "Multiple Myeloma"[Mesh] OR "Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh] OR "Hodgkin Disease"[Mesh] OR "Medical Oncology"[Mesh] OR "Oncologic Nursing"[Mesh] OR "Hematologic Diseases"[Mesh] OR "Hematologic Neoplasms"[Mesh] OR "Immunocompromised Host"[Mesh] OR "Hematology"[Mesh] OR "Hematologic Neoplasms"[Mesh] OR "Hematopoietic Stem Cell Transplantation"[Mesh]))) OR ("Portocath" OR "Semi implantable, Catheter" OR "Tunneled catheter" OR "Totally implanted catheter" OR "Central venous access line" OR "Central venous access device" OR "Central venous catheter" OR "Hickman catheter")) AND ("Heparin"[Mesh] OR "Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR "Anticoagulants"[Mesh])) OR ("heparinization" OR "heparin solution" OR "central venous catheter heparin flush" OR "heparin saline flush" OR "heparinized saline")
	(((((("Catheterization, Central Venous"[Mesh] OR "Catheters, Indwelling"[Mesh] OR "Vascular Access Devices/adverse effects"[Mesh])) AND ("Leukemia-Lymphoma, Adult T-Cell"[Mesh] OR "Leukemia, Lymphoid"[Mesh] OR "Leukemia, Myeloid, Acute"[Mesh] OR "Multiple Myeloma"[Mesh] OR "Lymphoma, Non-Hodgkin"[Mesh] OR "Hodgkin Disease"[Mesh] OR "Medical Oncology"[Mesh] OR "Oncologic Nursing"[Mesh] OR "Hematologic Diseases"[Mesh] OR "Hematologic Neoplasms"[Mesh] OR "Immunocompromised Host"[Mesh] OR "Hematology"[Mesh] OR "Hematologic Neoplasms"[Mesh] OR "Hematopoietic Stem Cell Transplantation"[Mesh]))) OR ("Portocath" OR "Semi implantable, Catheter" OR "Tunneled catheter" OR "Totally implanted catheter" OR "Central venous access line" OR "Central venous access device" OR "Central venous catheter" OR "Hickman catheter")) AND ("Heparin"[Mesh] OR "Heparin, Low-Molecular-Weight"[Mesh] OR "Anticoagulants"[Mesh])) OR ("heparinization" OR "heparin solution" OR "central venous catheter heparin flush" OR "heparin saline flush" OR "heparinized saline")

