


INFECÇÕES RELACIONADAS 

A CATETERES VASCULARES



Cateteres vasculares são fundamentais 

para terapia intravenosa  e 

monitorização hemodinâmica.



EUA: 150 milhões de cateteres vasculares/ano 



Os cateteres provocam quebra de barreira 
e exposição de tecidos à infecção.



Cateteres vasculares são causa
frequente de sepse adquirida no hospital

• 250 000 bacteremias/ano

nos EUA

• Mortalidade atribuível de 12

a 25%

• Custo adicional de $3.000 a

$56.000

Raad et al, Lancet Infect Dis 2007; 7: 645–657



Infecções relacionadas à cateter

•  tempo de permanência

hospitalar

•  mortalidade

•  gastos 



PATOGÊNESE

EXTERNA – CVC CURTA

INTERNA – CVC LONGA



FATORES DE RISCO

• Tempo (> 5 - 7 dias)

• História de bacteremia

• Idade avançada

• Diabetes mellitus

• Neoplasia maligna

• Neutropenia

• Local da inserção? (VF > VJI > VSC)
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Complicações infecciosas
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Complicações trombóticas

Merrer et al, JAMA 2001; 286: 700-7



Parienti et al, JAMA 2008; 299: 2413-22



N Engl J Med 2015; 373: 1220-9



N Engl J Med 2015; 373: 1220-9



Microorganismos

• 40-50% Staphylococcus e Enterococcus

• 30-40%  Bacilos Gram negativos

• 5-15% Candida

Valés et al: Infect Dis Clin N Am 2009; 23: 557–569



Pacientes com hemocultura positiva para S.

aureus, S. epidermidis ou Candida, sem outra fonte

de infecção: Pensar em infecção relacionada a

cateter vascular!!!



DIAGNÓSTICO

• Febre + sinais inflamatórios no local de 
inserção

• Febre + ausência de sinais inflamatórios + 
ausência de outro foco aparente



A inspeção diária do 

local da inserção é 

importante para 

detectar infecções.



Sinais no local de 

inserção estão 

ausentes em mais de 

50% dos casos de 

infecção.



ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

Documentar infecção na corrente sanguínea

Demonstrar sua relação com o cateter vascular



Hemoculturas periféricas

• 2 coletas

• 10 mL cada



Retirada do cateter

• Exame da ponta do 

cateter pela técnica 

semiquantitativa de 

Maki (rolagem): só 

cultiva extraluminal



Definições

• Contaminação: < 15 UFC/ml

• Colonização: > 15 UFC/ml sem sinais 
clínicos

• Infecção: > 15 UFC/ml, concordância
entre microorganismo na hemocultura 
periférica e cateter



Técnica de coletas de 
hemoculturas pareadas

• Coleta de sangue simultânea cateter + 
venopunção

• Positivo: Sangue do cateter é positivo  pelo 
menos 2 horas antes do sangue da 
venopunção

• Adequada para CVC longa permanência



TRATAMENTO

• Se presença de 

infecção no sítio:

• Retirar cateter 
imediatamente!!!



TRATAMENTO

• Febre sem infecção no sítio e sem 
evidência de outro foco:

• Retirar o cateter

• Sem SIRS: aguardar 24 horas

• Com SIRS: Colher hemocultura + iniciar 
antibiótico 



Antibióticos

• Orientações

segundo a CCIH

de cada hospital

• Ajustar de acordo

com culturas



COMPLICAÇÕES

• Endocardite bacteriana, tromboflebite
séptica

• Febre + bacteremia persistente (após >72 
horas), mesmo após a remoção do cateter

• Antibioticoterapia por 4-6 semanas



Prevenção



Clinical Infectious Diseases 2011; 52: e162-e193



Prevenção
• Pouco cateter, pelo menor tempo possível!!

• Lavagem das mãos continua crucial!!

• Usar solução de clorexidine ao invés de polvidine para

preparo da pele na passagem do CVC.

• Sempre usar barreira total na passagem do CVC.

• Desinfetar o hub com álcool nas manipulações.



Lavagem de mãos

Crit Care Med 2009; 37: 2167–2173



• Educação continuada determinou redução de 40% na 

incidência de infecções decorrentes de CVC.







Troca programada de cateteres:
não recomendado



JAMA 2009; 301: 1231-1241

• Custo de $ 532,50 para 

prevenir um episódio

• Recomendado somente 

após todas outras 

tentativas



Cateteres revestidos:
recomendações

• Não usar de rotina

• Usar quando taxas muito elevadas

• Usar em pacientes com infecções 
recidivantes relacionadas à cateter 



LEMBRETE 1

• Fluconazol não deve 
ser usado em infecção 
por Candida Krusei e 
Glabrata.



LEMBRETE 2
Stenotrophomonas maltophilia

Resistência natural aos carbapenêmicos

Tratamento: sulfametoxazol/trimetoprima, 

levofloxacino



LEMBRETE 3 
antibióticos para agentes gram positivos

• Oxacilina (não usar em MRSA)

• Vancomicina (nefrotóxico)

• Linezolida (↓nefrotóxico, ↑ penetração pulmão, ↓plaquetas) 

• Teicoplanina (↓nefrotóxico, ↓ penetração SNC)

• Tigeciclina (sem ajuste de dose em insuf hepática e renal)

• Daptomicina (inativa no pulmão, ↑CPK)

Vancomicina, Linezolida, Teicoplanina. Tigeciclina e Daptomicina = pode usar em MRSA



LEMBRETE 4

Sinais no local de inserção estão ausentes

em mais de 50% dos casos de infecção.



PONTOS CHAVES

• Infecções associadas a cateteres  vasculares aumentam o 
tempo de internação, mortalidade e custos de pacientes 
críticos.

• São mais comuns no acesso femural e quando 
permanência  superior a 5-7 dias.

• Os agentes mais comuns são os Staphylococcus
(epidermidis e aureus).



• Infecção relacionada a cateter é definida como a 
presença de > 15 UFC/ml ao exame da ponta do 
cateter associada a concordância entre 
microorganismo na hemocultura e cateter, e 
ausência de outro foco evidente.

• Na suspeita de infecção relacionada à cateter 
vascular, o cateter deve ser retirado.

• A inspeção diária do local da inserção é importante 
para detectar infecções.



• Sinais no local de inserção estão ausentes em 
mais de 50% dos casos de infecção.

• A profilaxia é fundamental e inclui lavagem das 
mãos, precaução total e uso de clorexidine no 
momento da inserção do cateter, evitar o acesso 
femoral e proceder a retirada do cateter o mais 
precocemente possível.

• Cateteres revestidos não são recomendados de 
rotina.




