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DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O curso on-line de prevenção de infecção associada à terapia infusional poderá 
ser acessado por meio da plataforma "CuidarTech", através do endereço: 
http://www.cuidartech.com.br/cursos. O parâmetro geral de construção do 
OVA foi baseado na norma ABNT ISO/TR 16982:2014 (ABNT, 2014). O OVA do 
tipo curso on-line é um recurso digital com suporte multimídia e linguagem 
hipermídia que pode ser reaproveitado, possuindo meios para aprendizagem 
participativa com animações ou simulações, compondo um conjunto de materiais 
didáticos empregues no processo de ensino/aprendizagem com base 
tecnológica (TUBELO et al., 2016; FONSECA et al., 2012). 

Trata-se de um estudo do tipo metodológico para elaboração e validação do 
conteúdo. Para a construção do curso on-line seguiu-se o método do Design 
Centrado no Usuário, conforme a norma ABNT ISO/TR 16982:2014(ABNT, 
2014) destinada à construção de um objeto virtual de aprendizagem (OVA), do 
tipo curso on-line e foi desenvolvido em três etapas: 1) Elaboração do conteúdo 
teórico do curso on-line; 2) Validação do conteúdo; e 3) Construção do curso on-
line. 

Elaboração do conteúdo teórico do curso on-line 

A organização do conteúdo do curso on-line seguiu como base as principais 
recomendações para prevenção de infecção da corrente sanguínea associada à 
terapia infusional da ANVISA (2017), da INS BRASIL (2018), da OMS (2015) e 
do CDC (2011); e a disposição da apresentação do conteúdo foi elaborada pela 
autora e estes foram validados com os especialistas participantes do estudo. 

O Quadro 2 apresenta a estrutura do conteúdo do curso on-line, com os módulos 
configurados, os assunto trabalhados em cada módulo, o seu conteúdo descrito, 
bem como as ilustrações e as estratégias de ensino propostas.  
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Quadro 2 - Estrutura do conteúdo do Objetivo Virtual de Aprendizagem sobre 
Prevenção de Infecção da Corrente Sanguínea Associada à Terapia Infusional. 
Vitória, ES, Brasil, 2019. 

CURSO ON-LINE: PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE INFECÇÃO DA 
CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA À TERAPIA INFUSIONAL 

MÓDULOS ASSUNTO
S CONTEÚDO ILUSTRAÇÕES ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO 

APRESENTAÇÃO  

- Finalidade do 
curso 
- Conteúdo 
programático 
- Pré-teste 

Vídeo-aula 21 Questões de 
múltipla escolha 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

1) 
Conceitos 
relacionado
s à ICS 

 
 
 

Vídeo-aula 

Perguntas de 
múltipla escolha 

2) 
Importância 
da 
prevenção e 
controle da 
ICS x TI 

Fisiopatogenia da 
infecção da 
corrente 
sanguínea 
- Formação do 
biofilme 

- Vídeo-aula 
-Imagem 
demonstrando a 
disseminação 
de 
microrganismos 
através da 
corrente 
sanguínea 
através da 
punção e/ou 
infusão de 
fluídos 
contaminados; 
- Formação do 
biofilme no 
cateter 

3) Fatores 
de risco 
para IRAS 

- Descrição dos 
fatores 
intrínsecos, 
extrínsecos e 
organizacionais 
 

- Imagens dos 
fatores de risco 

MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO 

1) Higiene 
das Mãos 
(HM) 

- Importância da 
HM 
- Microbiota 
residente e 
transitória da pele 
- Indicações para 
HM 
- 5 momentos HM 

- Imagens com 
os 5 momentos 
HM: detalhadas 
- Vídeos com a 
técnica de HM 

Exercícios 
ilustrativos 
sobre os 5 
momentos HM 
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CURSO ON-LINE: PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE INFECÇÃO DA 
CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA À TERAPIA INFUSIONAL 

MÓDULOS ASSUNTO
S CONTEÚDO ILUSTRAÇÕES ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO 

2) Sobre 
os 
cateteres 
vasculares 

1)Classificação 
dos cateteres 
2)Característica
s e composição 
dos cateteres 
3) Flushing e 
locking dos 
cateteres 

- Vídeo-aula 
-Imagens 
demonstrando 
os tipos de 
cateteres 
-Vídeo 
demonstrando
a técnica de 
flushing e lock 

Estudo de 
Caso, com 
questões de 
múltipla 
escolha 

CATETERES 
PERIFÉRICOS 

Principais 
recomend
ações para 
cateteres 
periféricos 

 
1)Seleção do 
tipo e sítio de 
inserção do 
cateter 
2)Preparo do 
sítio de inserção 
3)Instalação do 
cateter 
4)Estabilização 
do cateter 
5)Cuidados de 
manutenção 
6)Remoção dos 
cateteres 

 
- Vídeo-aula 
- Vídeo ou 
imagens 
demonstrando 
os principais 
cuidados na 
inserção e 
manutenção 
do cateter 

 
Estudo de 
Caso, com 
questões de 
múltipla 
escolha 

CATETERES 
CENTRAIS 

Principais 
recomend
ações para 
cateteres 
centrais 

1)Seleção do 
tipo e sítio de 
inserção do 
cateter 
2)Preparo do 
sítio de inserção 
3)Instalação do 
cateter 
4)Estabilização 
do cateter 
5)Cuidados de 
manutenção 
6)Remoção dos 
cateteres 

- Vídeo-aula 
- Vídeo ou 
imagens 
seqüenciais 
demonstrando 
os principais 
cuidados na 
inserção e 
manutenção 
do cateter 

Estudo de 
Caso, com 
questões de 
múltipla 
escolha 
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CURSO ON-LINE: PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE INFECÇÃO DA 
CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA À TERAPIA INFUSIONAL 

MÓDULOS ASSUNTO
S CONTEÚDO ILUSTRAÇÕES ESTRATÉGIAS 

DE ENSINO 

 
TERAPIA 
INFUSIONAL 
 

 
1) 
Sistemas 
de infusão 
e 
acessórios 
2) 
Medicame
ntos: 
preparo e 
administra
ção 
3) 
Soluções 
parenterai
s 
específica
s 
4) 
Principais 
complicaç
ões 
relacionad
as 

 
Orienta o tempo 
de uso e 
cuidados no 
manuseio dos 
sistemas de 
infusão 

 
- Vídeo-aula 
- Vídeo ou 
imagens 
seqüenciais 
demonstrando 
os principais 
cuidados 

 
Estudo de 
Caso, com 
questões de 
múltipla 
escolha 

FINALIZAÇÃO 
DO CURSO  

- Conclusão do 
curso 
- Pós-teste 

 
21 Questões 
de múltipla 
escolha 

 

- Estratégias de ensino 

As estratégias de ensino foram produzidas com base nos conteúdos abordados. 
Estão contidas questões de múltipla escolha, entre estudos de casos e de quiz. 
São no total 21 questões de pré-teste e pós-teste, ressaltando que são as 
mesmas questões, para avaliar o aprendizado adquirido durante o curso. E há 
pelo decorrer do curso mais 31 questões, que foram inseridas de forma 
direcionada ao final de cada tela de conteúdo. 

Produção da Hipermídia (imagens, vídeos, desenhos/animação) 

A captação das imagens e vídeos relacionadas aos processos assistenciais foi 
realizada no hospital do estudo e no laboratório de práticas de enfermagem do 
Departamento de Enfermagem da UFES, com o auxílio da equipe do LOOP. 

Baseado no contexto do curso (telas) foi elaborada uma listagem com as 
imagens e ilustrações selecionadas, além dos seis roteiros dos vídeos 
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selecionados para gravação: roteiro de higienização das mãos com solução 
alcoólica, higienização das mãos com água e sabão, auxílio na inserção de 
cateter venoso central, curativo do cateter venoso central, técnica de punção 
venosa periférica e técnicas de flushing e lock. 

Os vídeos, as imagens e as ilustrações foram processados e editados pelo 
LOOP para inserção na plataforma do curso on-line. Os vídeos serão 
posteriormente registrados na ANCINE – Agência Nacional de Cinema. 

Conteúdo teórico do curso on-line na plataforma 

Para a construção do curso on-line, foram reorganizados os conteúdos dos 
módulos e hipermídias nas telas de apresentação, para sua inserção na 
plataforma do Laboratório CuidarTech. As telas foram alimentadas pela autora 
juntamente com o LOOP. A inserção dos conteúdos nas telas seguiu a ordem: 
quadros, que formam o módulo, módulos que compõem o curso. As estratégias 
de ensino (questões) foram colocadas nos quadros da temática específica. A 
Figura 2 demonstra o quadro editado com a inclusão do conteúdo teórico. 

Figura 2 - Tela apresenta a inserção do material na plataforma. 

 
Fonte: a autora. 

 

As telas dos conteúdos já inseridos são expostos conforme a ordem de 
sequência demonstrada nas Figuras 3 a 12. 

Figura 3 - Página Inicial do curso on-line.   
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Fonte: a autora. 

Para acessar ao curso on-line, será necessário optar na PÁGINA INICIAL 
(Figura 3) pelo curso “Prevenção de Infecção da corrente Sanguínea Associada 
à Terapia Infusional”. Ao clicar, aparece a tela com os sete módulos do curso 
on-line, conforme a Figura 4. 

Figura 4 - Tela dos módulos do Curso On-line. 

 
Fonte: a autora. 

A partir dessa tela (Figura 4), é possível acessar a todos os módulos do curso 
on-line. Inicia-se pelo módulo 1, que é “Apresentação do curso” (Figura 5). Para 
acessar ao conteúdo do vídeo é necessário clicar em “play”. Após visualizar o 
conteúdo escrito e a hipermídia, o aluno irá passar para a próxima tela, onde é 
necessário clicar no item "PRÓXIMO", que está na parte superior das telas. 

 

 

Figura 5 - Tela do módulo de apresentação do Curso On-line. 
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Fonte: a autora. 

Nos módulos de “Apresentação e Finalização do curso” estão incluídas as 
questões de PRÉ-TESTE e PÓS-TESTE (Figuras 6 e 12). Foram designadas 
uma tela para cada questão do teste, totalizando 21 questões. 

Figura 6 - Primeira tela do Pré-teste do Curso On-line. 

 
Fonte: a autora. 
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Figura 7 - Tela do módulo Introdução: Conteúdo Programático do Curso.

 
Fonte: a autora. 

A Figura 7 retrata o módulo 2 - Introdução, de apresentação do conteúdo 
programático do curso. 

 

Figura 8 - Tela do módulo Introdução: Conceitos relacionados à infecção da 
corrente sanguínea. 

 
Fonte: a autora. 

As Figuras 8 e 9 demonstram o conteúdo do módulo Introdução: Conceitos 
relacionados à infecção da corrente sanguínea em que, ao final do conteúdo, 
visualiza-se uma questão de múltipla escolha, que se faz necessário o 
preenchimento da resposta para prosseguir com o curso (Figura 12). 

Figura 9: Continuação da tela anterior (Figura 8), demonstrando o exercício de 
fixação ao final do conteúdo. 
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Fonte: a autora. 

Figura 10: Tela demonstrando a resposta correta do exercício de fixação 
apresentado na tela anterior (Figura 9). 

Fonte: a autora. 

A Figura 11 apresenta o último módulo do curso, de Finalização, para então 
alcançar as telas com as questões do pós-teste (Figura 12). 
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Figura 11: Tela do módulo Finalização do Curso: Conclusão. 

 
Fonte: a autora. 

Figura 12: Tela do módulo de Finalização do Curso: Pós-teste. 

 
Fonte: a autora. 

 

A carga horária total do curso é de 140 horas, sendo 20 horas por módulo. O 
aluno terá 30 dias para concluir o curso à partir da data de início. 

Durante o curso, o aluno avança para os módulos seguintes quando acertar as 
questões de múltipla escolha disponíveis ao final do conteúdo de cada tela. 

Para aprovação no curso on-line, o aluno necessita, no mínimo, 70% de 
aproveitamento no Pós-teste, para receber o certificado de conclusão do curso. 
O certificado será confeccionado automaticamente após o término do curso on-
line. 
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Finalidade do produto 

Propiciar um ambiente virtual que apresenta ou reforça as recomendações 
essenciais para prevenir a infecção da corrente sanguínea associada à terapia 
infusional, de forma a aprimorar o cuidados aos pacientes assistidos na 
instituição hospitalar. 

Contribuições e possíveis impactos à prática profissional 

O curso on-line poderá trazer benefícios para as equipes assistenciais, 
principalmente a equipe de enfermagem, no que tange às boas práticas, 
vinculadas à cientificidade e atualização para execução da assistência ao 
paciente em terapia infusional, buscando desta forma melhorar: a qualidade dos 
processos, a segurança nas habilidades técnicas e a diminuição dos danos 
assistenciais. 

O hospital do estudo é uma instituição de ensino, com rotatividade de 
profissionais, alunos de graduação e residência, caracterizado como um público 
transitório, e que devem ser capacitados em tempo hábil à sua assistência. O 
curso on-line será uma ferramenta para as capacitações ofertadas pelo Serviço 
de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde. 

 

MATERIAL DIDÁTICO POR TELA DO CURSO 

1) TELA 1 

Olá! Sejam bem-vindos ao Curso de Prevenção de Infecção da Corrente 
Sanguínea Associada à Terapia Infusional! 

Este curso tem a finalidade de orientar os profissionais de enfermagem sobre 
as melhores práticas para prevenção da infecção da corrente sanguínea 
associada à terapia infusional. 

Sabe-se que esta é uma das principais infecções relacionadas a assistência à 
saúde (IRAS), com consequências, muita das vezes, graves. 

O conteúdo do curso possui pré-teste e pós-teste para você avaliar o quanto 
este instrumento acrescentou aos seus conhecimentos, contém ainda 
estratégias de ensino ao final de cada temática, entre elas, estudos de casos, 
quiz e sugestões de artigos para leitura, com intuito de absorver o conteúdo de 
forma leve, refletindo sobre as boas práticas e maneiras de colocá-las em 
exercício. 

Com isso, ao final do curso, você realizará, de forma mais segura e 
qualificada,os procedimentos invasivos relacionados à infusão de 
medicamentos e soluções, evitando, assim, a exposição do seu cliente aos 
eventos adversos relacionados à assistência, como as IRAS.  
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Tenham todos um ótimo curso! 

A Coordenação   

 

2) TELA 2: CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO  

 

A nossa jornada se inicia na Introdução, com a apresentação dos conceitos e 
de como a infecção da corrente sanguínea (ICS) acontece. 

Seguindo o percurso, vamos discorrer sobre Medidas Gerais para Prevenção 
das ICS relacionada à terapia infusional, com as medidas essenciais para 
prevenção das infecções, que dentre elas, e a mais importante, a Higiene das 
Mãos, com os princípios e os momentos para sua realização. E continua com 
as orientações relevantes sobre os Tipos de Cateteres e Cuidados Gerais.  

Desta forma, destacamos, em módulos distintos, os principais cuidados com o 
Cateter Periférico, Cateter Venoso Central e o PICC.  

Sabendo dos cuidados com os dispositivos, partimos para os cuidados com os 
Sistemas de Infusão e Acessórios, que são os dispositivos auxiliares ao acesso 
venoso, como os equipos e conectores.  

Chegamos então aos cuidados essenciais no Preparo e Administração dos 
Medicamentos para via endovenosa e discorremos também sobre Soluções 
Parenterais Específicas, detalhamos os cuidados específicos sobre nutrição 
parenteral,  terapia antineoplásica e hemocomponentes. 

Finalizando o conteúdo, abordamos as Principais Complicações Relacionadas 
à Terapia Infusional e os cuidados essenciais para cada tipo, como a flebite, 
extravasamento, dentre outras.  

Concluiremos assim a nossa jornada. 

 

3) TELA DE APRESENTAÇÃO(PARA OS ESPECIALISTAS): 

 

O conteúdo do objeto virtual de aprendizagem (OVA) é fruto da minha 
dissertação de Mestrado, pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem 
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(PPGENF) da UFES. A validação do OVA será por consenso de vocês, 
especialistas, sendo composto de dois momentos de avaliação: o primeiro 
momento será de julgamento do conteúdo, com preenchimento do primeiro 
questionário de avaliação e o segundo momento, em que o OVA é avaliado por 
completo, e posterior preenchimento do segundo questionário. 

Os questionários serão enviados via e-mail,juntamente com o conteúdo do 
curso, e deverão ser preenchidos os itens conforme a sua avaliação pessoal, 
quanto aos elementos propostos, em uma escala de alternativas,que são: 
"adequado", "parcialmente adequado"e "inadequado". Os itens que julgar 
"parcialmente adequado" e "inadequado", deverão ser justificados no 
questionário e discutidos em reunião de validação do conteúdo agendada para 
o dia 11 de setembro (terça-feira), às 13:30h, na sala da CCIH.  

O primeiro questionário, de validação do conteúdo, é composto de duas 
planilhas do programa Google Forms. Na primeira planilha, preencher com 
seus dados pessoais e profissionais, sem identificação nominal. Na segunda 
planilha, devem ser preenchidos os dados referentes ao conteúdo do curso.  

Após o preenchimento, clicar em enviar os dados e estes serão tabulados 
automaticamente. 

O segundo momento, para validação da hipermídia, no formato para 
divulgação, será marcado posteriormente. 

Agradeço desde já a sua colaboração. 

Isabel Cussi B. Dias 

 

4) TELA DE CRÉDITOS 

O presente OVA será desenvolvido em conjunto ao Laboratórios de Tecnologia 
em Saúde - "CuidarTech" e o LOOP (Laboratório e Observatório de Ontologias 
Projetuais), vinculado ao departamento de Desenho Industrial, ambos 
pertencentes à Universidade Federal do Espírito Santo - UFES. 

 

5) TELAS DE CONTEÚDO 

 

5.1) INTRODUÇÃO: 
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A) CONCEITOS RELACIONADOS À INFECÇÃO DA CORRENTE 
SANGUÍNEA 

Este módulo abrange alguns conceitos que serão retratados durante todo o 
curso, como as infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e a 
infecção da corrente sanguínea (ICS), com a apresentação dos possíveis 
mecanismos de ocorrência e seus fatores de risco.  

As IRAS acometem o paciente no período em que está sob cuidados em 
qualquer estabelecimento de assistência à saúde, ausentes no paciente ou que 
não estavam incubadas no momento da admissão ao serviço, podendo, 
também, se manifestar após a alta. As ocorrências das IRAS pode resultar, 
muitas vezes, da execução ineficaz de processos assistenciais (OMS, 2015). 

As quatro principais IRAS estão associadas a algum tipo de dispositivo ou 
procedimento invasivo, que são: infecção da corrente sanguínea (ICS) 
associada a cateter vascular central (CVC); infecção de trato urinário associada 
a cateter vesical de demora; infecção de sítio cirúrgico; e pneumonia associada 
à ventilação mecânica. As medidas de prevenção e controle são consideradas 
prioridade, pois estas IRAS possuem característica endêmica no ambiente 
hospitalar (APISARNTHANARAK; AJENJO; MUNDY, 2012; YOKOE, 2014). 

A infecção da corrente sanguínea (ICS) é a presença de um microrganismo na 
corrente sanguínea causando uma resposta inflamatória sistêmica 
(FERNANDES, 2002). Possui etiologia multifatorial e é a principal complicação 
de cateteres vasculares centrais (BRASIL, 2009). 

Em 2016, no Brasil, os principais microrganismos causadores de ICS 
associado a CVC, pela ordem de maior incidência foram: Staphylococcus 
coagulase negativa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus e 
Acinetobacter spp (BRASIL, 2017). 

Ao mencionarmos os acessos venosos, estamos também abordando a sua 
principal função que é a terapia infusional, que envolve a administração por via 
parenteral de soluções, medicamentos, produtos nutricionais, sangue e 
hemocomponentes, através dos cateteres, sendo eles periféricos ou de 
localização central. Designada como medida de tratamento especializado, a 
terapia infusional é aplicada em 90% ou mais dos pacientes internados 
(APECIH, 2016), principalmente por meio do cateter venoso periférico 
(DANSKI, 2016). 

 

B) FISIOPATOGENIA DAS INFECÇÕES ASSOCIADAS A CATETER 
INTRAVASCULAR: 
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As ICS associadas a cateteres intravasculares são caracterizadas por resposta 
inflamatória sistêmica relacionada a um agente infeccioso patogênico, na 
presença de um dispositivo localizado no sistema vascular do paciente 
(FERNANDES, 2002).  

Os três principais elementos que abrangem a fisiopatogenia desta infecção 
são: a presença de um agente infeccioso, um veículo de inoculação e a quebra 
de barreiras (APECIH, 2016).  

O dispositivo vascular pode se tornar colonizado através de duas formas 
(APECIH, 2016): 

1) Através da contaminação pela superfície externa do cateter, túnel 
subcutâneo e a pele ao redor do sítio de inserção, que podem estar 
colonizados pela microbiota própria da pele do paciente, das mãos dos 
profissionais que manuseiam os dispositivos e/ou dos antissépticos 
contaminados. 

2) Através da proliferação de microrganismos na superfície interna do cateter, 
que podem ocorrer principalmente pelo manuseio inadequado do hub (canhão) 
do cateter e pela infusão de soluções parenterais contaminadas.  

A colonização microbiana leva ao desenvolvimento do biofilme bacteriano ou 
fúngico, que são fontes potenciais para infecção da corrente sanguínea. O 
biofilme é um agrupamento de células microbianas que estão aderidas à 
superfície do cateter e envolvidas em uma matriz extracelular, proporcionando-
lhes proteção. A partir deste biofilme, os microrganismos podem ser liberados, 
desencadeando a infecção da corrente sanguínea (GOMINET et al., 2017). 
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Figura 2 - Fisiopatogenia da infecção da corrente sanguínea (BRASIL, 2017). 
Esta figura será substituída por uma produzida pela equipe da pesquisa. 

 

C) FATORES DE RISCO PARA IRAS  

A ocorrência de ICS, assim como as demais IRAS, está associada às 
condições intrínsecas do indivíduo, tais como idade, doenças pré-existentes, 
estado imunológico e condições extrínsecas, relacionadas à assistência, como 
o cateter utilizado, sítio de inserção, soluções parenterais infundidas, 
manipulação e o tempo de duração do cateter, que quanto maior, igualmente 
superior será o risco do paciente desenvolver uma infecção (APECIH, 2016). 

 

5.2) MEDIDAS DE PREVENÇÃO 

A prevenção das infecções da corrente sanguínea associadas à terapia 
infusional é o objetivo do nosso curso, por isso vamos, neste módulo, abordar 
as práticas essenciais que devem ser seguidas, para manipulação dos 
cateteres venosos e seus sistemas infusionais. 
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A melhorestratégia preventiva é evitar qualquer punção venosa desnecessária 
ou reduzir a duração do tempo de utilização do cateter venoso central 
(GOMINET et al., 2017).  

Neste módulo, vamos abordar a medida isolada mais importante para se evitar 
a contaminação dos dispositivos, acessórios e medicamentos/soluções 
infusionais, que é a Higienização das Mãos. 

 

5.2.1) HIGIENE DAS MÃOS 

As mãos são consideradas as principais ferramentas dos profissionais que 
atuam nos serviços de saúde e também constituem a principal via de 
transmissão de microrganismos durante a assistência prestada aos pacientes.  

Isso se dá pelo fato de que a pele é um possível reservatório de diversos 
microrganismos que podem ser transferidos de uma superfície para outra, por 
meio de contato direto (pele com pele) ou indireto (o contato com objetos e 
superfícies contaminados) (BRASIL, 2009).  

Na pele das mãos possuímos duas populações de microrganismos, que são 
denominados microbiota residente e microbiota transitória.  

A microbiota residente está aderida às camadas mais internas da pele, sendo 
constituída por microrganismos (como estafilococos coagulase-negativo e 
bacilos difteróides) pouco associados às infecções veiculadas pelas mãos. Ela 
coloniza as camadas profundas da pele, por isso é mais difícil de ser removida 
pela higienização simples das mãos.  

A microbiota transitória que coloniza a camada mais superficial da pele, permite 
sua remoção mecânica pela higienização simples das mãos, sendo eliminada 
com mais facilidade quando se utiliza uma solução antisséptica. É constituída, 
geralmente, pelas bactérias Gram-negativas, como enterobactérias (Ex: 
Escherichia coli), bactérias não fermentadoras (Ex: Pseudomonas aeruginosa), 
além de fungos e vírus. 

 

Portanto, a higiene das mãos apresenta as seguintes finalidades (BRASIL, 
2009): 

• Remoção de sujidade, suor, oleosidade, pêlos, células descamativas e da 
microbiota da pele, diminuindo a possibilidade de transmissão de infecções 
veiculadas ao contato.  
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• Prevenção e redução das infecções causadas pelas transmissões cruzadas.  

 

O termo higiene das mãos (HM) engloba a higiene simples, a higiene 
antisséptica e a antissepsia cirúrgica (preparo pré-operatório) das mãos 
(BRASIL, 2007). 

 

Para a correta HM, deve-se retirar os adornos das mãos e punhos e não utilizar 
unhas postiças na assistência ao paciente. O uso aumenta a contaminação das 
mãos e dificulta a adequada HM. 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o "Cinco Momentos de 
Higiene das Mãos" na assistência direta ao paciente, demonstrados na Figura 3 
e descritos no Quadro 3: 

 

Figura 3 - Os cinco momentos para Higienização das Mãos (OMS, 2005) 

 

Quadro 3 - Descrição dos Cinco Momentos para HM (OMS, 2005). 

Momentos Descrição Objetivo 
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1º Antes do contato com o 
paciente 

Para protegê-lo dos 
microrganismos carreados pelas 
mãos dos profissionais de saúde 

2º 
Imediatamente antes da 
realização de procedimento 
limpo/asséptico 

Para protegê-lo dos 
microrganismos carreados pelas 
mãos dos profissionais de saúde 

3º 

Imediatamente após risco de 
exposição a fluidos corporais 

Imediatamente após a retirada 
de luvas 

Para proteger o profissional de 
saúde e o ambiente da 
contaminação 

4º 

Após o contato com o 
paciente. 

Ao deixar o leito/poltrona do 
paciente 

Para proteger o profissional de 
saúde e o ambiente da 
contaminação 

5º 

Após o contato com as áreas 
próximas ao paciente, mesmo 
que não tenha tocado o 
paciente 

Para proteger o profissional de 
saúde e o ambiente da 
contaminação 

A seguir, serão apresentadas as principais indicações para cada tipo de HM: 

 

Indicações do uso de água e sabão líquido: 

 

ü Quando as mãos estiverem visivelmente sujas, ou se entraram em 
contato com sangue e/ou outros fluidos corporais. 

ü Ao iniciar o turno de trabalho. 

ü Antes e depois das refeições. 

ü Após ir ao banheiro. 

ü Após o contato com paciente colonizado ou infectado por Clostridium 
difficile. 



	

Licença Creative Commons: 

 

21 

 

Indicações para realizar a fricção das mãos utilizando solução alcoólica: 

ü Antes e após o contato com o paciente. 

ü Antes de realizar procedimentos assistenciais e manipular dispositivos 
invasivos. 

ü Antes de calçar luvas e após remoção das luvas, quando não houver 
sujidade visível. 

ü Após mudar de sítio anatômico contaminado para o outro limpo, durante 
os cuidados no mesmo paciente. 

ü Após contato com objetos e superfícies próximas ao paciente.  

 

Atenção! O uso das luvas não substitui a Higienização das Mãos, pois no 
momento de retirar as luvas, as mãos correm risco de serem contaminadas 
(BRASIL, 2009). 

 

Indicação da Degermação das mãos dos profissionais: 

ü No pré-operatório, antes de qualquer procedimento cirúrgico (indicado 
para toda a equipe cirúrgica).  

ü Antes da realização de procedimentos invasivos. Exemplos: inserção de 
cateter intravascular central, punções de líquidos estéreis (como punção 
lombar, paracentese), drenagens de cavidades, instalação de diálise, 
pequenas suturas, endoscopias e outros (BRASIL, 2007). 

 

5.2.2) SOBRE OS CATETERES VASCULARES 

 

Quando discorremos sobre os cateteres vasculares, é também considerada 
como forma de prevenção, a utilização adequada do dispositivo, conforme a 
finalidade do tratamento, tempo de terapia e características das soluções, 
assim, neste módulo, destacamos a classificação e composição dos cateteres. 
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E para finalizarmos o módulo, apresentado os conceitos de Locking e de 
Flushing, utilizados na prática clínica e comprovados como medidas para 
reduzir o risco de colonização do cateter. 

 

A) CLASSIFICAÇÃO DOS CATETERES: 

 

Os cateteres vasculares são denominados como tubos flexíveis inseridos em 
vasos sanguíneos para infusão de soluções e medicamentos, transfusão 
sanguínea e de hemocomponentes, nutrição parenteral, assim como acesso 
para monitoramento hemodinâmico, realização de hemodiálise e/ou para coleta 
de amostras de exames laboratoriais.  

Classificam-se conforme a sua localização, como:  

 - cateteres periféricos, que podem ser arteriais ou venosos;  

 - cateteres de artéria pulmonar; ou; 

 - cateteres venosos centrais (CVC).  

É definido como CVC aquele que possui localização central de acordo com a 
topografia de sua ponta, que deve se encontrar dentro do terço proximal da 
veia cava superior ou da veia cava inferior (para punção na femoral).  

Os cateteres centrais podem ser inseridos através de uma veia central 
proximal, como a jugular interna, subclávia ou femoral, ou inseridos através de 
uma veia periférica, como o cateter venoso central de inserção periférica ou 
PICC (sigla em inglês) (CECHINEL; ZIMERMAN, 2017).  

Os CVC ainda se classificam conforme a indicação e a necessidade de sua 
permanência como de curta ou longa permanência. Temos, assim: 

a) cateteres de curta permanência: são os cateteres não tunelizados, indicados 
quando a terapia é de até 21 dias; e, 

b) cateteres de longa permanência: quando a terapia é indicada para mais que 
21 dias, são recomendados os semi-implantados (tunelizados) e os totalmente 
implantados (O’GRADY et al.,2011). 
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Figura 4: Dispositivos para acessos vasculares (CHOPRA et al., 
2015).Observação: serão inseridas outras figuras, similares, agrupadas, que se 
separam e dá exemplos de cada tipo de cateter. As figuras serão produzidas 
pela equipe da pesquisa. 

 

1) Cateteres venosos periféricos - indicado para terapias curtas, usado o 
cateter  Abocath.  

 

2) Cateter arterial periférico - indicado principalmente para monitoramento 
hemodinâmico.  

 

3) Cateter Venoso Central - podem ser cateter mono lúmen ou mais lúmens - 
para terapias de curta permanência.  
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4) Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) - indicado para terapia 
intravenosa prolongada, com localização central, que permite infusão de 
soluções hiperosmolares, vasoativas e vesicantes/irritantes (INS, 2017).  

 

5) Cateter Semi-implantável ou Tunelizado - como exemplo, temos o cateter 
Permcath®, utilizado com frequência para pacientes que necessitam de 
Hemodiálise (INS, 2018).  

 

6) Cateter Totalmente Implantado - como exemplo, temos o Portocath®, 
indicado principalmente para terapias vesicantes por longo período, como a 
terapia antineoplásica (INS, 2018).  

 

7) Cateter umbilical - cateter de localização central, com  inserção através dos 
vasos umbilicais (arterial e venoso) (CLOHERTY, 2015).  

 

 

B) CARACTERÍSTICAS E COMPOSIÇÃO DOS CATETERES 

 

O material utilizado na fabricação da cânula do cateter e outros componentes 
influenciam diretamente na ocorrência de eventos adversos, como a flebite, 
infiltrações, dentre outras (BRASIL, 2017). 

Os cateteres devem ser compostos de materiais radiopacos, hemocompatíveis 
e biocompatíveis, possuir resistência a dobras, rigidez estrutural para facilitar a 
inserção na veia, baixa trombogenicidade, adequada integridade estrutural, que 
diminua a adesão bacteriana e apropriada estabilidade a longo prazo (INS, 
2018). 

Os cateteres compostos de Teflon ou Poliuretano resultam em menores 
complicações infecciosas e mecânicas, como flebites e infiltrações (INS, 2018). 

É importante destacar que para os casos de insucesso na passagem do 
cateter, os mesmos NÃO podem ser usados para uma nova tentativa de 
punção (BRASIL, 2017).  
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Deve-se evitar o uso dos cateteres de múltiplas vias, pois quanto maior o 
número de lumens, maior é o risco de desenvolvimento de uma infecção 
(DOBBINS, 2003; O’GRADY et al., 2011). 

No Brasil, há uma regulamentação que PROÍBE o processamento dos 
cateteres utilizados para a punção venosa (Resolução de Diretoria Colegiada - 
RDC nº 156, de11 de agosto de 2006 e Resolução Especifica - RE nº 2.605, de 
11 de agosto de 2006). 

 

C) FLUSHING E LOCKING DOS CATETERES  

 

A assistência rigorosa na manutenção dos cateteres, com o uso do Locking e 
do Flushing, são essenciais para a sua permeabilidade e previne a 
incompatibilidade de medicamentos e soluções, evitando dessa forma eventos 
adversos, como a obstrução do cateter e as ICS associadas aos dispositivos 
vasculares (GOOSSENS, 2015).  

O Flushing, ou lavagem do cateter, consiste na infusão manual de solução 
fisiológica pelo cateter. Indicado para ser feito de forma regular, previamente à 
infusão de fluídos, seguido de aspiração, para verificar o retorno de sangue 
pelo cateter. Assim, se evita a aderência de sangue, microrganismos e 
precipitado de fármacos no dispositivo (BRASIL, 2017; INS, 2017; 
GOOSSENS, 2015). 

O Locking, por sua vez, é definido como a infusão de um volume limitado de 
uma solução após o uso do cateter, durante o período de tempo em que o 
cateter não é utilizado, para impedir a formação de coágulos intra-luminais e/ou 
a colonização do cateter (GOOSSENS, 2015).  

Dentre as recomendações para o uso do Flushing e do Locking, destacam-se 
as seguintes: 

• Realizar a desinfecção das conexões, conectores valvulados e ports de 
adição de medicamentos com swab ou gaze embebida com solução 
antisséptica a base de álcool, imediatamente antes de realizar o 
Flushing com movimentos aplicados de forma a gerar fricção mecânica, 
de 5 a 15 segundos (BRASIL, 2017). 

• Recomenda-se a solução de cloreto de sódio 0,9% para Flushing e 
Locking dos cateteres periféricos (BRASIL, 2017). 
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• Realizar o Flushing antes de cada administração para prevenir a mistura 
de fármacos incompatíveis (BRASIL, 2017). 

• Utilizar frascos de dose única ou seringas preenchidas comercialmente 
para a prática de Flushing e Locking do cateter, sendo contraindicado o 
uso de bolsas ou frascos com grandes volumes para obtenção da 
solução (BRASIL, 2017). 

• Não é recomendado realizar o Flushing com água estéril (INS, 2018). 

• Avaliar a permeabilidade e funcionalidade do cateter usando seringas de 
10ml, pois geram baixa pressão no lúmen do cateter (BRASIL, 2017). 

• Para o Flushing, existem alguns métodos para sua realização, 
destacamos aqui a técnica da forma pulsátil ou turbulenta 
(turbilhonamento), conhecido com o método "empurra e para", que gera 
um fluxo instável através da técnica de infundir a solução e pausar 
alguns segundos, sendo mais eficaz na remoção dos resíduos da 
parede do cateter (INS, 2017). 

• A solução com heparina é utilizada para Locking do cateter em algumas 
instituições de saúde, cuja concentração não deve ser em quantidades 
que causem anticoagulação sistêmica (INS,2018).  

• O volume para o Flushing com solução cloreto de sódio 0,9% deverá ser 
pelo menos duas vezes o volume do lúmen interno do cateter (INS, 
2018). 

• O uso de volumes maiores - como 5 ml para periféricos e 10 ml para 
cateteres centrais - podem reduzir depósitos de fibrina e drogas 
precipitadas. No entanto, alguns fatores devem ser considerados na 
escolha do volume, como tipo e tamanho do cateter, idade do paciente, 
restrição hídrica e tipo de terapia infusional. Infusões de 
hemocomponentes, nutrição parenteral, contrastes e outras soluções 
viscosas podem requerer volumes maiores (BRASIL, 2017). 

 

5.4) CATETER VENOSO PERIFÉRICO 

 

Neste módulo, estão contidas orientações essenciais para o cuidado aos 
pacientes portadores de cateteres venosos periféricos, com o intuito de 
prevenir as infecções relacionadas ao dispositivo.  
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O cateter venoso periférico deve ser a via de escolha preferível, sempre que 
possível, ao cateter venoso central, pois possui menor risco para ICS 
(GAHLOT et al., 2014). 

Seleção do cateter e sítio de inserção:  

• Para selecionar o cateter periférico deve-se levar em 
consideração: o tempo de duração da terapia, viscosidade do 
fluído, fluxo de infusão, volume de infusão e as condições gerais 
de acesso venoso (BRASIL, 2017; INS, 2018). 

• Os cateteres devem ser de menor calibre e comprimento de 
cânula, para diminuir o risco de flebite mecânica e causar menor 
obstrução do fluxo sanguíneo do vaso (BRASIL, 2017). 

• A agulha de aço (como por exemplo, o scalp) deve ser utilizada 
somente para coleta de amostra sanguínea e administração de 
medicamento em dose única (INS, 2018). 

• A recomendação, em adultos, é puncionar as veias das 
superfícies dorsal e ventral dos antebraços. As veias dos 
membros inferiores não devem ser utilizadas, em virtude do risco 
de tromboflebite e embolias (BRASIL, 2017). 

• A recomendação, para crianças, é selecionar o vaso com maior 
probabilidade de duração de toda terapia prescrita, considerando 
as veias da mão, do antebraço e braço (região abaixo da axila) 
(BRASIL, 2017).  

• As crianças menores de três anos podem ser puncionadas nas 
veias da cabeça. Caso a criança não caminhe, pode-se 
consideraras veias dos pés (BRASIL,2017). 

• Evitar a punção em locais como a região de flexão (articulação), 
em membros comprometidos por lesões, como feridas abertas, 
infecções nas extremidades, veias já comprometidas (infiltração, 
flebite e necrose), áreas com infiltração e extravasamento prévios 
e áreas com outros procedimentos planejados (BRASIL,2017). 

• Estar atento e não puncionar no membro superior dos pacientes 
que possuem fístulas arteriovenosas e tampouco de pacientes 
que realizaram mastectomia. 

• Não utilizar os cateteres periféricos para infusão contínua de 
drogas vesicantes (como agentes antineoplásicas, norepinefrina, 
dopamina, gluconato de cálcio, anfotericina B, dentre outras), 
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solução de nutrição parenteral com mais de 10% de dextrose e/ou 
5% de proteínas, soluções e/ou medicamentos com osmolaridade 
maior que 900mOsm/L (BRASIL, 2017).  

• Seguir a recomendação dos fabricantes de medicamentos para a 
via de infusão, pois existem drogas que são contra-indicadas de 
serem infundidas pela via periférica. 

Preparo do sítio de inserção e instalação do cateter 

• Higienizar as mãos antes e após a inserção de cateteres, para qualquer 
tipo de manipulação dos dispositivos, antes e após de tocar o local de 
inserção do cateter e em qualquer manuseio com o curativo (BRASIL, 
2017). 

• Realizar a antissepsia do sítio de inserção com a fricção de solução 
antisséptica (álcool 70%, clorexidina alcoólica maior que 0,5% ou 
iodopovidona– PVP-I alcoólico 10%). Em caso de sujidade visível no 
local, removê-la com água e sabão antes da aplicação do antisséptico 
(BRASIL, 2017). 

• Deve-se aguardar o tempo de secagem da solução alcoólica antes da 
realização da punção (BRASIL, 2017). 

• Calçar luvas de procedimento para a inserção de cateteres venosos 
periféricos (INS, 2018).  

• Não tocar a pele do sítio de inserção após a aplicação do antisséptico 
(técnica do no touch). Caso haja necessidade de palpação do sitio, a 
orientação é calçar luvas estéreis (BRASIL, 2017). 

• Não utilizar pomadas ou cremes antimicrobianos no local da punção, 
pois predispõe à infecções fúngicas e à seleção de bactérias 
multirresistentes (BRASIL, 2017). 

• A remoção dos pelos, caso seja necessária, deve ser realizada com 
tricotomizador elétrico ou tesouras; não é recomendado o uso de 
lâminas de barbear (BRASIL, 2017). 

Estabilização do cateter:  

• A estabilização do cateter periférico é necessária com intuito de diminuir 
os deslocamentos no interior do vaso, evitando, assim, complicações 
locais e perdas (INS, 2018). Deve ser realizada de forma que não 
interfira no monitoramento do acesso e/ou não dificulte a infusão dos 
fluidos (BRASIL, 2017). 
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• Deve-se utilizar a técnica asséptica para estabilizar o cateter. Não é 
recomendado o uso de fitas adesivas e suturas (BRASIL, 2017). 

Cuidados na manutenção do cateter periférico: 

• Realizar a inspeção do sítio de inserção diariamente para detecção 
precoce de complicações relacionadas à punção venosa, através da 
inspeção e palpação do local (INS, 2018). 

• A avaliação da punção venosa deve ser composta por critérios clínicos, 
como: avaliação da dor e/ou sensibilidade; mudanças na cor (eritema ou 
branqueamento); alterações na temperatura da pele; edema; 
endurecimento; presença de secreção serosa ou purulenta; dentre 
outras alterações, como a resistência no fluxo dos fluidos e não retorno 
do sangue (INS, 2018). 

• Documentar a avaliação diária das condições gerais do sítio de inserção 
no prontuário do paciente (INS, 2018). 

• Não molhar o cateter e as suas conexões durante o banho (BRASIL, 
2017). 

• As coberturas devem ser estéreis, como o filme transparente 
semipermeável, com tempo de permanência igual ao do dispositivo ou 
menor, caso a integridade seja comprometida (INS, 2018). 

• Identificar o local da punção com a data, o nome do profissional 
responsável pelo procedimento e o calibre do cateter (INS, 2018). 

• Seguir as recomendações de Flushing e Locking do cateter, já 
abordados anteriormente em MEDIDAS DE PREVENÇÃO. 

Remoção do cateter periférico: 

• A necessidade de permanência do cateter deve ser avaliada diariamente 
pela equipe assistencial (BRASIL, 2017). 

• Remover o cateter periférico quando houver qualquer tipo de 
irregularidade, suspeita de contaminação, complicações, mau 
funcionamento ou término da terapia (BRASIL, 2017). 

• Realizar a troca do cateter periférico instalado em situação de 
emergência e quando a técnica asséptica for comprometida em no 
máximo 24h (INS, 2018). 
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• Não trocar o cateter periférico, rotineiramente, em um período inferior a 
96h, quando as boas práticas recomendadas forem seguidas. Para 
pacientes neonatais e pediátricos, a troca rotineira não é recomendada 
(BRASIL, 2017). 

• Remover o cateter no caso de extravasamento de solução ou de 
medicamento vesicante, evitando a pressão excessiva para hemostasia, 
com avaliação do local e intervenções, se necessárias (INS, 2018) - o 
tema será abordado posteriormente. 

 

5.5) CATETER VENOSO CENTRAL (CVC): 

 

Neste módulo, estão contidas orientações essenciais para o cuidado ao 
paciente portador de cateter venoso central, com as principais recomendações 
para prevenir infecção relacionada ao dispositivo.  

Inicialmente, é importante destacar as principais indicações para uma punção 
venosa central, que são: 

• pacientes sem reais condições de acesso venoso periférico; 

• monitorização hemodinâmica (medida de pressão venosa central); 

• acesso rápido para administração de drogas, expansores de volume 
e hemocomponentes em pacientes com instabilidade hemodinâmica 
instalada ou previsível; 

• acesso imediato para terapia dialítica; 

• administração de soluções/medicamentos que não podem ser 
administrados por via periférica; 

• administração concomitante de drogas incompatíveis entre si (por 
meio de cateteres de múltiplos lúmens); 

• quando houver necessidade de acesso venoso central por tempo 
maior que 21 dias. Nestes casos, preferir cateteres de média a longa 
permanência (BRASIL, 2017). 

 As recomendações propostas a seguir são para os cateteres venosos 
centrais, incluindo os não tunelizados (como o mono lúmen, duplo lúmen, triplo 
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lúmen e o PICC), tunelizados ou semi-implantados (como o Permcath) ou 
totalmente implantado (como o Portocath). 

Seleção do cateter e sítio de inserção do CVC: 

• Para a escolha do sítio de inserção de CVC deve-se considerar o risco 
de infecção, por isso as principais veias de escolha devem ser as veias 
subclávia e a jugular interna, e com menor risco de colonização quando 
comparadas à femoral (BRASIL, 2017). 

• A extremidade distal do CVC deve ficar posicionada na veia cava 
superior. Para o cateter femoral, a extremidade deve estar localizada na 
veia cava inferior (INS, 2018). 

• O cateter de lúmen único deve ser preferível, quando não houver 
indicação de terapias adicionais (INS, 2018). 

• As principais recomendações para uso dos cateteres tunelizados ou 
semi-implantados (tipo Permcath) são: para pacientes onco-
hematológicos; portadores de insuficiência renal com diálise programada 
por mais de 21 dias; e pacientes com nutrição parenteral prolongada 
(BRASIL, 2017).  

• O cateter totalmente implantado (tipo Portocath) é recomendado, 
principalmente, para pacientes onco-hematológicos ou em pacientes em 
nutrição parenteral prolongada (NPT), além de outras indicações que 
necessitem de acesso seguro por períodos prolongados; e podem 
permanecer por meses, até mesmo por anos (BRASIL, 2017).  

• O cateter central de inserção periférica (PICC) é recomendado para 
terapia intravenosa prolongada, com localização central, que permite 
infusão de soluções hiperosmolares, vasoativas e vesicantes/irritantes 
(INS, 2017). 

• O cateter umbilical: procedimento neonatal, com o objetivo de 
estabelecer linha de acesso à corrente sanguínea através dos vasos 
umbilicais (venoso e arterial), para diversas finalidades: reanimação na 
sala de parto, exsanguíneo-transfusão, infusão de 
soluções/medicamentos, monitorizações, entre outras. 

Preparo do sítio de inserção e instalação do CVC: 

• O profissional deve realizar a degermação cirúrgica das mãos para a 
inserção do CVC (BRASIL, 2017). 
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• O profissional deve utilizar barreira máxima estéril no momento da 
inserção do CVC, incluindo: 

 -  gorro; 

 - máscara cirúrgica; 

 - avental estéril de manga longa; 

 - luvas estéreis;  

 - óculos de proteção; e  

 - campo estéril ampliado, de forma a cobrir todo o paciente.  

Estas medidas devem ser aplicadas também na troca do cateter por fio guia 
(BRASIL, 2017). 

• Realizar a antissepsia da pele do paciente com solução alcoólica de 
clorexidina maior que 0,5%, e aguardar a secagem espontânea do 
antisséptico antes de proceder a punção (BRASIL, 2017). 

• Realizar a degermação prévia à antissepsia da pele na presença de 
sujidade visível (BRASIL, 2017). 

• Proceder a remoção de pelos, quando necessária, utilizando uma 
tesoura ou um tricotomizador elétrico (BRASIL, 2017). 

• Os cateteres de longa permanência de inserção central (como Permcath 
e Portocath) devem ser inseridos em ambiente controlado, como centro 
cirúrgico e sala de hemodinâmica (BRASIL, 2017). 

• A higiene das mãos deve ser realizada após a passagem do cateter, 
assim como para qualquer tipo de manipulação dos dispositivos e antes 
e após tocar o local de inserção do cateter, bem como em qualquer 
manuseio do curativo (BRASIL, 2017). 

• Não aplicar pomada ou cremes antimicrobianos no local de inserção do 
cateter (INS, 2018). 

• Confirmar a localização da ponta do cateter antes de iniciar a terapia 
intravenosa (INS, 2018). 

• O registro é importante em casos de dificuldade de progressão do CVC, 
dor ou desconforto após instalação, dificuldade de refluxo sanguíneo, 
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dificuldade de remoção do fio-guia ou caso o Flushing não ocorra com 
facilidade (INS, 2018). 

• O preenchimento de um checklist de inserção de cateter central deve ser 
realizado pelo profissional auxiliar do procedimento para assegurar as 
boas práticas de prevenção de ICS no momento da inserção do cateter, 
padronizado pela instituição (BRASIL, 2017). 

Estabilização do cateter:  

• Estabilizar o CVC com materiais estéreis, incluindo fita adesiva, fios para 
sutura, fita cirúrgica e dispositivos próprios para estabilização (INS, 
2018). 

Cuidados na manutenção do cateter: 

• As conexões, os conectores valvulados e os ports de adição de 
medicamentos devem ser desinfetados, a cada manuseio, com solução 
antisséptica à base de álcool 70%, com movimentos aplicados de forma 
a gerar fricção mecânica, de 5 a 15 segundos (BRASIL, 2017). 

• O sítio de inserção deve ser coberto com cobertura transparente 
semipermeável estéril ou gaze e fita adesiva estéril (BRASIL, 2017).  

• Realizar a troca da cobertura com gaze e fita adesiva estéril a cada 48 
horas, e a troca da cobertura estéril transparente a cada sete dias. 
Qualquer tipo de cobertura deve ser trocado imediatamente, 
independente do prazo, se estiver suja, solta ou úmida (BRASIL, 2017).  

• Proteger as coberturas, cateteres e conexões com material impermeável 
durante o banho (BRASIL, 2017).  

• As esponjas  impregnadas com solução de clorexidina ou cobertura 
semipermeável de poliuretano com gel hidrofílico contendo clorexidina a 
2% devem ser utilizadas em pacientes adultos internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) (CDC, 2017). Deve-se, também,considerar a 
indicação do uso dessa cobertura para outras populações de risco, 
como pacientes oncológicos adultos (BRASIL, 2017). 

• Seguir as recomendações de Flushing e Locking do cateter, já 
abordados anteriormente no módulo MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
("link"). 

• O sítio de inserção dos cateteres centrais deve ser avaliado no mínimo 
uma vez ao dia, por inspeção visual e palpação sobre o curativo intacto 
(BRASIL, 2017). 
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• Para os cateter semi-implantado ou tunelizado, o sítio de inserção do 
cateter pode manter-se descoberto após a cicatrização do óstio, que 
pode levar de 2 a 4 semanas (BRASIL, 2017). 

• Para o cateter totalmente implantado, é indicado para punção do 
reservatório (port) a agulha angulada do tipo Huber. Esta agulha pode 
permanecer no reservatório do cateter por até sete dias, protegida por 
cobertura estéril (BRASIL, 2017). 

• Para o momento da punção do reservatório do cateter totalmente 
implantado aplicar técnica asséptica, com o uso de máscara cirúrgica 
tanto no profissional, quanto no paciente,além de luvas estéreis e 
aplicação de solução de clorexidina alcoólica maior que 0,5% para a 
antissepsia da pele. Importante aguardar o tempo de ação do 
antisséptico (BRASIL, 2017). 

Remoção do cateter venoso central: 

• A equipe assistencial deve avaliar diariamente a permanência do CVC e 
remover quando não for mais necessário (BRASIL, 2017). 

• Não substituir o CVC devido ao tempo de permanência no paciente 
(BRASIL, 2017), com exceção para os cateteres umbilicais. 

• Para os cateteres umbilicais arteriais, o tempo de permanência não deve 
exceder a 5 dias. Para o cateter umbilical venoso, o tempo indicado de 
permanência não deve ultrapassar 14 dias (CDC, 2011). 

• Quando inseridos em situação de emergência ou de quebra da barreira 
máxima, os cateteres devem ser trocados para outro sítio, assim que 
possível, não ultrapassando 48 horas (BRASIL, 2017). 

• Limitar as trocas dos cateteres por fio guia à complicações não 
infecciosas, como ruptura e obstrução (BRASIL, 2017). 

• Remover imediatamente o cateter quando houver suspeita de infecção 
local ou sistêmica relacionada ao cateter; outras complicações do 
cateter não resolvidas ou terapia finalizada (INS, 2018). 

• Para remover o cateter: limpar o sítio de inserção com solução de 
cloreto de sódio 0,9% e em seguida realizar antissepsia com solução de 
clorexidina alcoólica maior que 0,5%. Após a remoção do cateter, utilizar 
cobertura estéril para proteção (INS, 2018). 
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• No momento da retirada do cateter, realizar o pressionamento digital no 
local de inserção até hemostasia completa para prevenir embolia gasosa 
(INS, 2018). 

• A remoção dos cateteres semi-implantado e totalmente implantado, é 
responsabilidade do médico, e o local adequado para a retirada do 
dispositivo é o centro cirúrgico ou outro ambiente controlado (INS, 2018). 

 

5.6) SISTEMAS DE INFUSÃO E ACESSÓRIOS 

Neste módulo, apresentamos uma seleção de orientações e cuidados 
essenciais para prevenir as infecções da corrente sanguínea relacionadas ao 
manuseio dos sistemas de infusão e seus acessórios. 

Os sistemas de infusão e seus acessórios são o conjunto de materiais 
utilizados para terapia infusional, que devem garantir a integridade física, 
química e microbiológica dos fármacos e soluções infundidas (INS, 2018). 

Conectores sem agulha: 

• Substituir as dânulas (torneirinhas de três vias) pelos conectores sem 
agulha (BRASIL, 2017). 

• O uso de dânula na instituição, caso seja necessário, deve ser feito 
de acordo com as seguintes recomendações: trocar a dânula 
juntamente com o sistema de infusão; possuir conexão luerlock; 
proteger as vias com tampas estéreis e de uso único; e seguir as 
demais recomendações sobre a desinfecção das entradas (BRASIL, 
2017). 

• Os conectores devem ser transparentes, permitindo a visualização 
do fluxo em seu interior e, assim, evitar o acúmulo de sangue 
(BRASIL, 2017). 

• Realizar a desinfecção dos conectores, a cada manuseio, com 
solução antisséptica à base de álcool 70%, com fricção mecânica de 
5 a 15 segundos (BRASIL, 2017). 

• Os insumos utilizados para a desinfecção dos conectores devem 
estar acessíveis à beira leito (BRASIL, 2017). 

• A troca dos conectores deve ser realizada juntamente com a troca 
dos equipos. Além disso, deve-se seguir a recomendação do 
fabricante (BRASIL, 2017). 
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• A troca deve ser feita imediatamente em caso de desconexão do 
cateter ou do sistema de infusão, presença de sangue ou outra 
sujidade (BRASIL, 2017). 

 

Troca do equipo e dispositivos complementares  

A orientação de troca dos equipos e dispositivos complementares tem como 
base alguns fatores, como tipo de solução, constância da infusão (contínua ou 
intermitente), além da suspeita de contaminação ou comprometimento da 
integridade do produto/sistema (BRASIL, 2017). 

 

• ORIENTAÇÕES PARA TROCA DOS  EQUIPOS: 

Descrevemos aqui o tempo recomendado para troca dos equipos e seus 
dispositivos acessórios, conforme a solução infundida: 

1) Equipos de infusão contínua: não devem ser trocados em intervalos 
inferiores a 96 horas (BRASIL, 2017). 

2) Equipos de administração intermitente: devem ser substituídos a cada 24 
horas (BRASIL, 2017). 

3) Equipo de nutrição parenteral: devem ser trocados a cada bolsa de solução, 
substituindo também o dispositivo complementar (BRASIL, 2017). 

4) Equipo de infusões lipídicas: devem ser trocados a cada 12 horas, 
substituindo também o dispositivo complementar (BRASIL, 2017). 

5) Equipo utilizado para administrar o Propofol: juntamente com o frasco do 
medicamento, precisam ser substituídos de 6 a 12 horas, de acordo com as 
recomendações do fabricante, substituindo também o dispositivo complementar 
(BRASIL, 2017). 

6) Equipo para administração de hemocomponentes: devem ser trocados a 
cada bolsa (BRASIL, 2017). 

7) Equipos de sistema fechado de monitorização hemodinâmica e pressão 
arterial invasiva (PAM): devem ser trocados a cada 96 horas (BRASIL, 2017). 

8) Equipos para terapia antineoplásica: devem ser de uso único, juntamente 
com o dispositivo complementar, com flushing após término da infusão. 
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Observação: Os dispositivos complementares dos equipos de infusão podem 
ser "multivias", dânulas (torneirinhas), conectores sem agulha e extensores. 

Seguem as demais recomendações relacionadas aos equipos, para prevenção 
das ICS: 

• Trocar os equipos e dispositivos juntos nas substituições dos 
cateteres venosos periférico ou central (BRASIL, 2017).  

• Utilizar equipos e dispositivos complementares com sistema de 
conexão do tipo luerlock, para adaptação segura nos cateteres 
vasculares (INS, 2018). 

• Minimizar o uso de equipos e extensões com vias adicionais, pois 
cada via representa uma fonte potencial de contaminação (BRASIL, 
2017). 

• Evitar a desconexão do equipo com o hub (canhão) do cateter ou 
conector. As repetidas desconexões do sistema aumentam o risco de 
contaminação, com consequente risco para a ocorrência de ICS 
(BRASIL, 2017). 

• Proteger a ponta do equipo de forma asséptica com um lock(tampa 
macho/fêmea) estéril, de uso único quando houver necessidade de 
desconexão (BRASIL, 2017). 

 

Equipamentos Eletrônicos para Infusão (Bombas de infusão) 

São indicados para administração de grandes volumes e de terapias 
complexas em situações de alta precisão, como fármacos vasoativos, 
sedativos, NPT e infusões arteriais (INS, 2018).  

Cuidados elementares com estes equipamentos: 

• Limpar e desinfetar a superfície e o painel das bombas de infusão a 
cada 24 horas e na troca de paciente, com produto recomendado 
pelo fabricante (BRASIL, 2017). 

• Trocar os equipos de infusão contínua de acordo com o protocolo 
institucional ou a recomendação do fabricante (BRASIL, 2017). 
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5.7) MEDICAMENTOS: PREPARO E ADMINISTRAÇÃO 

 

Cuidados essenciais para o preparo e administração de medicamentos: 

• Higienizar as mãos  antes do manuseio dos materiais e suprimentos, 
frascos de medicamentos e soluções intravenosas, e durante preparo e 
administração de medicamentos (BRASIL, 2017). 

• Utilizar a técnica asséptica para o manuseio de frascos de 
medicamentos, preparação e administração de medicamentos 
parenterais (BRASIL, 2017). 

• Manter limpa a área de preparo e armazenamento dos medicamentos e 
materiais/suprimentos (BRASIL, 2017). 

• Desinfetar com fricção alcoólica o diafragma (borracha) dos 
medicamentos tipo frasco-ampola e das ampolas antes de inserir uma 
agulha ou abrir a ampola (BRASIL, 2017). 

• Não misturar as sobras de medicamentos parenterais (frascos ou 
soluções intravenosas) para administração posterior (BRASIL, 2017). 

• Não transportar seringas de medicamentos em bolsos e/ou roupas 
(BRASIL, 2017). 

•  Não utilizar um único frasco de solução intravenosa para obter soluções 
de Flushing para mais de um paciente (BRASIL, 2017). 

• É vedada a utilização de materiais de infusão para mais de um paciente, 
tais como: agulhas; seringas; sistemas de infusão; manter sempre uso 
restrito e único (BRASIL, 2017). 

• Quando utilizar os frascos multidoses por mais de um paciente, estes 
devem ser armazenados e rotulados de forma adequada e não devem 
entrar na área de atendimento imediato ao paciente (por exemplo, sala 
cirúrgica, carro de anestesia). Se frascos multidoses entrarem nesses 
locais, devem ser dedicados para administração em um único paciente e 
descartados imediatamente após o uso (BRASIL, 2017). 

• É proibida a reutilização de seringas para mais de um paciente, mesmo 
que a agulha tenha sido trocada entre pacientes (BRASIL, 2017). 
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5.8) SOLUÇÕES PARENTERAIS ESPECÍFICAS - PREPARO E 
ADMINISTRAÇÃO 

 

Neste módulo, serão abordados três tipo de soluções - Nutrição Parenteral, 
Terapia Antineoplásica e Terapia Infusional - que merecem destaque, devido 
aos cuidados peculiares que as mesmas dispensam. 

Deste modo, no intuito de estimular estratégias que podem prevenir a 
ocorrência de erros ou complicações, como as ICS, segue as recomendações 
essenciais para manter a segurança no processos de preparo e infusão destas 
soluções. 

1) Nutrição parenteral (NP): 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 1998), trata-se de uma 
"solução ou emulsão, composta basicamente de carboidratos, aminoácidos, 
lipídios, vitaminas e minerais, estéril e apirogênica”, sendo designada, de forma 
geral, à administração intravenosa em pacientes desnutridos ou não, em 
regime hospitalar, ambulatorial ou domiciliar, visando a síntese ou manutenção 
dos tecidos, órgãos ou sistemas. 

A NP pode ser administrada por via acesso venoso central ou acesso venoso 
periférico. O acesso periférico é indicado na impossibilidade de acesso central, 
suporte nutricional de curto prazo, osmolaridade da solução menor que 
850mOsml/l e não possuir restrição hídrica (INS, 2018). O enfermeiro é 
responsável pela sua administração (BRASIL, 1998). 

Cuidados essenciais para prevenção de ICS: 

• Realizar a higiene das mãos antes e após o preparo e manuseio da NP 
(BRASIL, 2017). 

• Garantir as boas práticas na inserção e manutenção do acesso venoso 
(central e periférico) pela equipe assistencial (INS, 2018). 

• Checar a bolsa de NP, se há: presença de partículas e precipitações, 
alteração na cor e separação de fases da NP (INS, 2018) 

• Verificar a correta identificação no rótulo da NP (INS, 2018). 

• Averiguar a conservação da NP antes da instalação no paciente 
(temperatura entre 2º e 8º C). Retirar a bolsa de NP momentos antes da 
geladeira, e quando atingir a temperatura ambiente possa ser instalada 
no paciente (INS, 2018). 
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• Conectar o equipo na bolsa de NP logo antes da instalação, em um 
ambiente limpo e utilizando técnica asséptica (BRASIL, 2017)  

• Quando administrada por acesso periférico, selecionar vasocalibroso e 
exclusivo para NP. Além disso, deve-se aplicar cobertura transparente 
estéril e avaliar o local, periodicamente, para identificar sinais de 
extravasamento e flebite (INS, 2018). 

• A NP deve ser administrada por uma via de acesso exclusiva, tanto por 
acesso central (manter um lúmen exclusivo) quanto para o acesso 
periférico (BRASIL, 2017). 

• Não acrescentar medicamentos e soluções diretamente na bolsa de NP, 
e nem administrar os mesmos juntamente com a NP (inclusive as 
soluções acessórias da NP) (INS, 2018).  Administrar em outro acesso 
ou lúmen (para CVC). 

• Evitar a exposição da solução de NP à incidência direta de luz e fontes 
de calor  (INS, 2018). 

• Proibido a transferência da solução de NP para outro recipiente (INS, 
2018). 

• Administrar a NP em bomba de infusão (INS, 2018). 

• Evitar as desconexões e interrupções da infusão de NP, pois a abertura 
do sistema aumenta o risco de contaminar a solução e colonizar o 
cateter (INS, 2018). 

2) Terapia antineoplásica  

A terapia antineoplásica (TA) é o "conjunto de procedimentos terapêuticos 
medicamentosos aplicados ao paciente oncológico ou a quem deles necessitar" 
(BRASIL, 2004). A responsabilidade de administração da TA é do enfermeiro, 
devidamente capacitado (Resolução COFEN nº210/1998). 

Cuidados essenciais na administração de TA: 

• Preparar a TA em Cabine de Segurança Biológica Classe II B2. O 
profissional que irá manipular deve estar devidamente paramentado com 
os equipamentos de proteção individual (SOBRAFO, 2014; BRASIL, 
2005).  

• As profissionais gestantes ou nutrizes não podem atuar no preparo e 
administração de qualquer TA (BRASIL, 2005). 
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• Orientar os clientes e familiares quanto a prevenção dos riscos e 
agravos relacionado à TA (BRASIL, 2010). 

• Realizar a dupla checagem do medicamento com outro profissional de 
enfermagem imediatamente antes da administração do quimioterápico 
(INS, 2018) 

• A enfermagem deve registrar as etapas de administração do 
quimioterápico no prontuário do paciente, com as seguintes 
informações: o local de acesso para infusão; o dispositivo utilizado; a 
presença de retorno venoso; a velocidade e tempo de infusão; assim 
como presença de eventos adversos (reação local ou infusional) (INS, 
2018; BRASIL, 2004). 

• Utilizar luvas de procedimentos, avental e máscara de N95/PFF2 
durante a administração da TA (BRASIL, 2004, BRASIL, 2005). 

• Realizar a inspeção visual criteriosa da solução de TA e, na presença de 
perfurações, vazamentos, corpos estranhos, precipitações ou outras 
irregularidades na solução, o responsável pela manipulação deve ser 
comunicado (BRASIL, 2004). 

• A equipe de enfermagem deve escolher o acesso para administrar a TA 
com alguns critérios, dentre eles:  

ü evitar locais com anatomia ou sensibilidades alteradas (por 
exemplo: edemas, parestesias) e próximo de articulações; 

ü puncionar, preferencialmente, vasos calibrosos;  

ü evitar veias previamente puncionadas em um intervalo 
considerável de tempo (24 horas);  

ü não utilizar scalp para punção; e 

ü verificar o fluxo e refluxo venoso no início e durante a 
infusão da TA (INS, 2018). 

• Realizar a cobertura do acesso venoso (central ou periférico) com filme 
transparente estéril, permitindo, dessa forma, a visualização do acesso 
durante o período de infusão (INS, 2018). 

• A administração de drogas vesicantes requer alguns cuidados 
essenciais, como: a seleção do local de infusão, pois não é 
recomendada a infusão contínua dessas drogas por veia periférica, 
tendo em vista que pode aumentar o risco de extravasamento; além do 
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acompanhamento direto do enfermeiro, com inspeção contínua durante 
toda a administração; e cuidados específicos dispensados no caso de 
extravasamento da droga protocolados institucionalmente (INS, 2018). 

3) Terapia Transfusional (hemocomponentes) 

A terapia transfusional é caracterizada pela infusão de hemocomponentes 
proveniente de um doador para um receptor (paciente), indicada clinicamente 
e/ou laboratorialmente, baseada em sinais e sintomas apresentados pelo 
paciente (INS, 2018). 

Cuidados essenciais na administração de hemocomponentes: 

• As transfusões precisam ser realizadas por médico, enfermeiro ou 
profissional de saúde devidamente capacitado, com a supervisão do 
médico na unidade assistencial, para intervir em casos de reações ou 
complicações (BRASIL, 2016). 

• Preencher corretamente os dados de identificação do paciente nas 
solicitações (impressos) e frascos de coletas de amostras de sangue 
são de extrema importância para o correto direcionamento da terapia 
(BRASIL, 2016). 

• Prover acesso venoso adequado para o hemocomponente a ser 
administrado. Geralmente, cateteres 18G a 20G são os recomendados 
para manter um fluxo adequado e não afetar os hemocomponentes 
(INS, 2018). 

• Quando administrar através do acesso venoso central, indica-se verificar 
a possibilidade de infusão através de um lúmen exclusivo, prevenindo 
assim a ocorrência de hemólise por incompatibilidade com outros fluídos 
(INS, 2018). 

• Não utilizar punção venosa com agulha de aço (como scalp)  para 
infundir hemocomponentes (INS, 2018). 

• Os equipos para transfusões de componentes sanguíneos devem ser 
descartáveis, livre de pirógenos e conter filtro para reter coágulos e 
demais agregados (BRASIL, 2016). 

• A recomendação é de que os filtros dos equipos não passem de 4 horas 
de uso, pois a retenção de microagregados e restos celulares pode 
promover o crescimento bacteriano (INS, 2018). 

• Não infundir o hemocomponente com medicamentos no mesmo frasco 
de infusão ou na mesma via concomitante (BRASIL, 2016). 
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• Realizar flushing do cateter com solução fisiológica antes e após 
transfusão, quando o acesso é único (INS, 2018). 

• Os hemocomponentes precisam ser veiculados em locais (caixas 
térmicas) adequados e seguros, com manutenção da temperatura 
(BRASIL, 2016). 

• Monitorar os sinais vitais do paciente, pelo menos, com registro pré e 
pós transfusão, observando sinais de reações transfusionais (BRASIL, 
2016). 

• Solicitar o atendimento médico rápido sempre que houver reação 
transfusional (BRASIL, 2016).  

• As reações transfusionais requerem intervenções imediatas, como: 
suspensão da transfusão, verificação da identificação das bolsas 
transfundidas para averiguar a possível ocorrência de erro na 
identificação do paciente ou das bolsas de hemocomponentes e 
recolhimento das bolsas para averiguar uma possível contaminação do 
sangue. Nos casos de suspeita de contaminação microbiana, é 
necessária cultura microbiológica de sangue da bolsa e sangue do 
paciente (BRASIL, 2016). 

• Registrar os dados referentes à transfusão do paciente em prontuário do 
paciente (data, horário de início, tipo de hemocomponente, grupo 
sanguíneo - ABO e RH, volume, local da infusão, tipo de cateter, sinais 
vitais e horário de término) (BRASIL, 2016). 

5.9) PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À TERAPIA 
INFUSIONAL 

 

Neste módulo, iremos discorrer sobre as principais complicações relacionadas 
à terapia infusional, que são, geralmente, associadas a fatores de risco, como: 
a natureza dos medicamentos e soluções; a duração da terapia; as 
características individuais do paciente (idade, raça, cor, dentre outros); a 
habilidade do profissional de saúde; o local; e o tipo de dispositivo intravascular 
(INS, 2018). 

Vamos explicar sobre os principais problemas, com possíveis implicações 
infecciosas, suas definições e medidas para reduzir a injúria causada pelos 
riscos expostos para cada tipo de complicação. 
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TIPOS DE COMPLICAÇÕES: 

1) Infiltração: 

É a infusão no espaço extracelular de solução ou medicamento não vesicante, 
caracterizada por não causar danos ao local da lesão, proveniente do 
deslocamento do cateter do interior do vaso e, por fim, relacionada a qualquer 
tipo de cateter venoso (INS, 2018). 

 

2) Extravasamento 

É a infiltração de soluções ou fármacos com características vesicantes, 
caracterizada pela capacidade de causar danos no tecido local do vaso, como 
lesões bolhosas e necrose. A severidade da lesão está relacionada ao tipo, 
concentração e volume do fluído infiltrado nos tecidos intersticiais. Como 
exemplos de drogas vesicantes, pode-se citar os agentes antineoplásicos, 
norepinefrina, dopamina, gluconato de cálcio, Anfotericina B, dentre outros 
(INS, 2018). 

São caracterizados pelo seguintes sinais e sintomas (INS, 2018): 

-pele fria ou calor local; 

-região tensa e dolorosa; 

-edema;  

-eritema ou descoloração locais, porém se localizado profundamente, pode não 
apresentar alterações de cor visível; 

-vazamento através da inserção; 

-infusão lenta; 

-baixo refluxo de sangue ou sua ausência. 

a) Recomendações para prevenir infiltração e extravasamento 

• Evitar a punção venosa nas áreas próximas às articulações, com 
múltiplas punções e com problemas vasculares (INS, 2018). 

• Verificar a permeabilidade do cateter com solução de cloreto de sódio a 
0,9% antes da infusão de medicamentos e soluções (INS, 2018). 
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• Estabilizar o cateter com uma fixação que não comprometa a 
visualização do local da inserção (BRASIL, 2017). 

• Verificar a localização da ponta dos cateteres venosos centrais 
rotineiramente (INS, 2018). 

• Orientar o pacientea se expressar quando sentir qualquer alteração na 
área ao redor da inserção (INS, 2018). 

b) Recomendações para reduzir os danos causados pela infiltração e 
extravasamento 

• Interromper imediatamente a infusão dos medicamentos/soluções, além 
de verificar o volume já infundido (INS, 2018). 

• Manter o cateter no local, sem a realização do Flushing. Além disso, 
buscar aspirar o conteúdo residual (INS, 2018). 

• Administrar o antídoto conforme prescrição médica e/ou seguir o 
protocolo de cada instituição (INS, 2018). 

• Remover o cateter venoso periférico, além de evitar a pressão no local 
(INS, 2018). 

• Elevar o membro com infiltração/extravasamento por 24 a 48 horas, 
conforme a tolerância do paciente (INS, 2018). 

•  A indicação do tipo de compressa (quente ou fria) deve ser feita 
conforme a solução (medicamento) envolvida. Seguir a orientação dada 
pelo fabricante e o protocolo institucional (INS, 2018). 

3) Flebite 

Definida como uma inflamação da veia, é ocasionada pelo processo 
inflamatório das células endoteliais da parede do vaso, propiciando a adesão 
de plaquetas no local. Associa-se a cateteres venosos periféricos e PICC. 
Podem ser classificadas em: mecânica, bacteriana e química (SANTOS 
NETTO, 2005). 

3.1) Flebite mecânica  

Ocasionada por fatores como autilização de cateteres de tamanho inapropriado 
ou punção inadequada(SANTOS NETTO, 2005). 

3.2) Flebite bacteriana 
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A flebite bacteriana associa-se à infecção e tem sua origem nos procedimentos 
realizados pelos profissionais, tais como técnica asséptica inadequada, falha 
na detecção de rompimento da integridade dos dispositivos intravenosos e 
técnica de inserção do cateter (SANTOS NETTO, 2005). 

3.3) Flebite química  

Ocasionada, geralmente, pela administração de medicações ou soluções 
irritantes, medicações diluídas ou misturadas inapropriadamente, infusão muito 
rápida e, presença de pequenas partículas na solução (PHILLIPS, 2001).  

Para prevenir a flebite, considera-se importante o seguinte. 

• Higienizar as mãos para realização dos procedimentos que envolvem a 
inserção e manutenção do cateter (BRASIL, 2017). 

• Manter a técnica asséptica na inserção e manutenção dos dispositivos, 
conforme já apresentado nos módulos anteriores (BRASIL, 2017). 

• Utilizar os dispositivos venosos com o menor calibre possível (BRASIL, 
2017). 

• Evitar a inserção dos dispositivos em áreas de dobra (INS, 2018). 

• Introduzir o PICC com auxílio de pinça, não permitindo o contato do 
cateter com a luva (INS, 2018). 

• Estabilizar o cateter de forma que se evite a sua movimentação 
(BRASIL, 2017). 

Na presença da flebite, são indicadas as seguintes intervenções. 

• Averiguar a causa da flebite(INS, 2018).  

• Remover o cateter caso os sintomas de flebite mecânica ou química 
persistiam no intervalo de 24 a 48h. Na presença de flebite bacteriana, 
indica-se remover o cateter imediatamente (INS, 2018). 

• Aplicar inicialmente compressas frias no local afetado, e, posteriormente, 
compressas quentes (INS, 2018). 

• Elevar o membro com flebite por 24 a 48 horas, conforme a tolerância do 
paciente (INS, 2018). 

4) Obstrução do cateter 
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"É caracterizada pela oclusão do lúmen devido à formação de coágulo 
sanguíneo ou precipitado de fármacos impedindo a infusão da solução 
intravenosa" (INS, 2018, p.96). 

A obstrução do cateter se classifica em:  

4.1) Trombótica: quando há presença de trombo ou fibrina intra-lúmen, e extra-
lúmen quando há formação de bainha de fibrina na sua ponta; e  

4.1) Mecânica: quando há precipitação de fármacos incompatíveis intra-lúmen 
ou pinçamento do cateter ou do sistema de infusão, causando interrupção do 
fluxo da solução, com risco de formar trombo. 

 a) Recomendações para prevenir a obstrução do cateter: 

• Evitar a punção em locais de flexão (INS, 2018). 

• Realizar a prática do Flushing (BRASIL, 2017). 

• Avaliar a prescrição médica quanto a incompatibilidade das drogas (INS, 
2018). 

• Utilizar o equipo para nutrição parenteral com filtro de 1.2 micra (INS, 
2018). 

• Analisar cautelosamente os alarmes de oclusão das bombas de infusão 
(INS, 2018). 

 b) Intervenções recomendadas no caso de obstrução: 

• Verificar as conexões, a localização do hube as fixações do cateter 
(INS, 2018). 

• Trocar o dispositivo,quando cateteres periféricos (INS, 2018). 

• Averiguar as possíveis causas para cateteres centrais, com intuito de 
manter o cateter ou remover, se indicado. A realização de técnica para 
desobstruir deve ser cuidadosa, evitando força excessiva. Não utilizar 
seringas menores que 10ml, e demais ações como aplicação de 
fibrinolítico ou outras soluções conforme protocolo institucional. 

5) Hematoma e equimose 
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Hematoma é caracterizado por uma coleção de sangue extravascular, já a 
equimose se caracteriza pela infiltração de sangue no tecido subcutâneo 
através de mancha escura ou azulada na pele.  

 a) Recomendações para prevenir o hematoma e equimose: 

• Realizar o torniquete para punção periférica imediatamente antes do 
procedimento e com uma distância de no mínimo 10 cm do local da 
punção (INS, 2018). 

• Averiguar os exames sanguíneos para a passagem de cateteres 
centrais, como coagulograma, para a suspensão de anticoagulantes 
(INS, 2018). 

• Realizar pressão direta sobre o local de retirada até hemostasia efetiva, 
no momento da retirada do cateter (INS, 2018). 

 b) Intervenções recomendadas caso presença de hematoma e 
equimose: 

• Erguer o membro acometido para otimizar o retorno venoso (INS, 
2018). 

• Aplicar compressas frias para prevenir a expansão do hematoma, tão 
logo o início da sua formação (INS, 2018). 

6) Infecção de acesso vascular e de corrente sanguínea 

Para o diagnóstico de infecção da corrente sanguínea, necessita-se de 
hemoculturas positivas coletadas por venopunção periférica. O sangue do 
cateter, ou a ponta do dispositivo, apenas comprovam se este está relacionado 
ou não ao quadro infeccioso, quando positiva com o mesmo microrganismo da 
hemocultura periférica, sem outro foco infeccioso além do cateter (BRASIL, 
2017).  

Os principais cuidados para prevenir as infecções da corrente sanguínea 
associada à terapia infusional foram abordadas no conteúdo do curso de forma 
prática, objetivando a otimização dos processos de qualidade da assistência. 

 

6) CONCLUSÃO 

Prezados profissionais de saúde, 
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Chegamos ao final do Curso de Prevenção de Infecção da corrente sanguínea 
associada à Terapia Infusional. Os conceitos e a fisiopatogenia da infecção da 
corrente sanguínea  foram o ponto de partida desta jornada. 

Quando abordamos a higiene das mãos, é indispensável que o profissional de 
saúde esteja atento à sua aplicação na assistência ao paciente. 

No módulo seguinte, sobre os cateteres vasculares, foram apresentados a 
classificação dos cateteres, suas características e composição e também a 
técnica de Flushing e Locking dos cateteres. 

Seguindo o curso, chegamos aos módulos dos cateteres venosos periférico e 
central, com as principais recomendações para inserção, manutenção e 
retirada dos dispositivos. 

 Os sistemas de infusão e acessórios, quando usados de forma adequada, 
permitem a assistência infusional segura para o paciente. Abordamos, a seguir, 
os cuidados com os medicamentos e soluções parenterais específicas.   

Por fim, apresentamos as principais complicações relacionadas à terapia 
infusional e as intervenções essenciais para continuidade da assistência. 

Esperamos que tenham aproveitado o curso, pois o objetivo foi transmitir a 
informação, de modo que possamos atuar de forma segura, na prevenção da 
infecção da corrente sanguínea associada às principais terapias infusionais.  

Sabe-se que a prevenção das IRAS é a forma menos dispendiosa de recursos 
humanos e materiais, além de diminuir o risco de morbimortalidade do 
paciente, elevando assim a qualidade da assistência prestada, através da 
transmissão do conhecimento, da teoria para prática clínica.  

Destacamos que este curso é um apoio teórico com conteúdos que devem ser 
aprofundados, conforme a necessidade da prática clínica. 

Agradecemos pela atenção! 

Coordenação do Curso 

Finalização do curso. 
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