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Conflitos de interesse

• Membro do grupo técnico de critérios diagnósticos e prevenção de infecção da corrente
sanguínea – Anvisa

• Fotos e imagens desta apresentação têm objetivo educacional e não representam
endosso comercial
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OS CINCO CERTOS NO ACESSO 
VASCULAR

• Profissional correto -
capacitado / uma tentativa 
é o objetivo

• Vaso correto
• Técnica correta de inserção
• Tecnologia e insumos 

corretos
• Manutenção e avaliação 

corretas

Cateteres vasculares (seja qual for...)
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Não insira
Retire

Cuide apropriadamente
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Cateteres vasculares (seja qual for...)
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Cateteres vasculares (seja qual for...)
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Educação e 
Vigilância 

Tecnologia

Envolvimento 
da alta direção

Motivação

O que é prevenção?



Cateteres venosos centrais - inserção

Berenholtz et al. Crit Care Med 2004; 32:2014-20
Tsuchida et al. Int J Nurs Stud 2007;44:1324-33

Karaktisos et al. Crit Care Med 2006;10:R162
Hind et al. BMj 2003;327:631

Randolph et al. Crit Care Med 1996;24:2053-8



✓ Higiene das mãos

✓ Barreira máxima na passagem do CVC

✓ Antissepsia da pele com clorexidina alcóolica > 0,5%

✓ Escolha do sítio de inserção – evitar femural

✓ Avaliação diária da necessidade do CVC e remoção o mais breve possível

Medida básica de prevenção: inserção

Anvisa, 2013

APIC, 2015

CDC, 2011

IHI, 2009

JCI, 2012

Nº de pac recebendo todos os 5 elementos do pacote

Nº de pac com CVC no dia avaliado

Adesão ao

pacote:



Medida básica de prevenção - manutenção

Dumyati et al. AJIC 2014;42:723-30 

2

Redução de 2,6 para 1,3 por 1000 CVC/dia



Vale a pena ir mais 
além???

Tecnologias para prevenção



Conectores sem agulha

INS, 2016

Anvisa, 2017

✓ Não há consenso dobre design e pressão

✓ Monitorar as taxas de infecção

✓ Desinfecção: de 5 a 15 segundos

✓ Garantir insumos na beira do leito para desinfecção

✓ Troca em intervalos não inferiores a 96 horas

✓ Cateteres com tempo de permanência > 96 horas: sem 
frequencia definida



Qual é a nossa prática?

Hadaway L. J Infus Nurs 2018;41:24-34

- 348 respostas
- 75% “fecham” a torneirinha com conector valvulado
- Neo e ped: 95% 



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?

- 50 pacientes submetidos à cirurgia cardíaca (randomizados)

- Verificação de contaminação após 72 horas de permanência

- Dânulas (200 lumens) versus extensor dupla via com conectores 
(193 lumens)

- Contaminação:
20 (10%) sistema aberto
01 (5%) via com conector 

P < 0,0001



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?

ECR em 60 prematuros (< 37 semanas e < 2,5 kg) na Indonésia

Cateteres vasculares centrais e periféricos

Linhas extensões com troca a cada 48 horas



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?



ECR em 05 UTIs adulto de 02 hospitais terciários na Argentina

549 utilizaram dânulas e 547 seringas pré-preenchidas + 
conector SS

Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?

Pacientes adultos cirúrgicos – cabeça e pescoço

Uso de amoxacilina-clavulanato

Fase 1: 620 CVP em 340 pacientes (1,9)
Fase 2: 169 CVP em 135 pacientes (1,3)



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?

Análise multi: idade, sexo, local de inserção, tipo de cobertura, 
tipo de conector



Proteção ocupacional ou segurança para o paciente?



Caps protetores

INS, 2016

Anvisa, 2017

✓ Variações no “scrub the hub”

✓ Auditáveis

✓ Redução da taxa de CLABSI

✓ Redução da taxa de contaminação de hemocultura



✓ Pré e pós intervenção

✓ População similar em relação à doenças de base e tipo de cateteres 

✓ Redução das taxas 

CLABSI:      

Contaminação de HMC:

2,3          0,3   (p= .03)

2,5          0,2   (p= .002)

Caps protetores



✓ Hospital de trauma
✓ Uso em acesso 

periférico e central
✓ Adição às medidas 

básicas de prevenção
✓ Auditorias semanais
✓ Redução de 40% em 

CLABSI
✓ Redução de custo







Curativo impregnado



Eficácia em reduzir taxas de 

CRBSI, a despeito de baixa 

incidência no grupo 

controle

Curativo impregnado



CATETERES IMPREGNADOS 



CATETERES IMPREGNADOS 



LUVAS IMPREGNADAS 

Ingrediente: fotossensibilizador que gera oxigênio 
singlete (energizado) quando exposto à luz 

Oxigênio singlete: oxida proteína e lipídeo do 
agente, levando à morte celular



Luvas impregnadas - considerações...

Ausência de estudos clínicos – tecnologia nova

Produto de alta qualidade

Luva: EPI

Uso restrito e racional

Sua utilização NÃO substitui a higiene das mãos

Desafio: questão cultural...

http://www.saude.sp.gov.br/resources/cve-centro-de-vigilancia-
epidemiologica/areas-de-vigilancia/infeccao-
hospitalar/bmr/doc/ih16_bmr_uso_luvas.pdf



Cobertura e estabilização ideais devem:

• Promover barreira de proteção para microrganismos

• Promover adequada estabilização para prevenir remoções acidentais, 

deslocamento parcial e micro-movimentações

• Ser confortável e não irritante para o paciente

• Ser de fácil manuseio

• Ser custo-efetivo

Ullman et al. Journal of the Association for Vascular Access 2015; 20:99-110.

COBERTURA E ESTABILIZAÇÃO 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=4EH1k2x7wrS6HM&tbnid=BhFvTJhztTNFHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://gazetoide.com.br/sobrevivente-de-acidente-aereo-e-morto-pelos-carros-de-emergencia/&ei=hvlgU6niJcan8gHmwYBY&bvm=bv.65636070,d.aWc&psig=AFQjCNH6k7MscSrp-GV4Zv_uAbRtJAYqjw&ust=1398950612768195


Tipos de estabilizadores:

• Transdérmico
- suturas

• Cutâneos
- Fitas
- Curativos por si só
- Dispositivo de estabilização sem sutura
- Curativos estabilizadores integrados

• Subcutâneo
- Dispositivo de ancoragem subcutânea 
(Subcutaneously Anchored Sutureless Device)

• Cola

COBERTURA E ESTABILIZAÇÃO 



Suturas: fora de moda?

✓ Não recomendada: INS 2011

✓ Eventos adversos como dor, 

infecção, erosão da pele, 

acidentes percutâneos

✓ Risco de rompimento do cateter 

acima de 21 dias (tunelizados)

✓ Ainda amplamente utilizada

✓ “Receio” na sua utilização

Apresentado por Liz Simcock, Wocova - 2018  

ESTABILIZAÇÃO 
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ESTABILIZAÇÃO 



Zerla et al. J Vasc Access 2017;18:177-202

Goosens et al.BMJ Open 2018;8. 

Pittiruti et al. The Journal Association for Vascular Access 2016;21:255

• 0 deslocamento, trombose e infecção
• Custo-efetivo

• Redução no tempo para troca de curativos
• Resultados equivalentes (migração, ICS e deslocamento)

• Um caso de lesão de pele
• Remoção não requer anestesia ou sedação

ESTABILIZAÇÃO 
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Novas soluções ... Novos problemas

ESTABILIZAÇÃO 



Cola

Wilkinson et al. Anaesthesia 2008;63:1382-4
Pittiruti et al. The Journal Association for Vascular Access 2016;21:255

Rickard et al. J Crit Care 2016;36:35-42
Chan et al. Trials (Eletronic Resources) 2017;18:458
Kleidon et al. J Vasc Interv Radiol 2017;28:1548-56.  

• Efeito antimicrobiano

• Prevenção de sangramento

• Redução das trocas de curativos

• Estabilização?

Fotos: Vilani Kremer

ESTABILIZAÇÃO 

Tunelização



daiane.cais@americasmed.com.br

OBRIGADA!

Cuide bem...

Amanhã seremos nós e eles

mailto:daiane.cais@americasmed.com.br

