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Contexto 

As Recomendações para a Prevenção de Infecções da Corrente Sanguínea Associadas a 

Cateteres Intravasculares (ICSACs) representam a segunda realização do Scientific Committee 

on Infection Control (SCIC) na edição de medidas preventivas para os quatro principais tipos de 

infecções relacionadas à assistência à saúde: as infecções de sítio cirúrgico, as infecções da 

corrente sanguínea associadas a cateteres intravasculares, as pneumonias associadas à 

ventilação mecânica e as infecções do trato urinário associadas a cateteres. Trabalhando em 

conjunto com entidades locais na criação destas recomendações, o SCIC contou também com 

um especialista de renome internacional, o Dr. Victor D. Rosenthal, que trouxe recomendações 

e conhecimentos atualizados sobre sistemas fechados de infusão. Acreditamos que estas 

recomendações servirão como um guia para nossos colegas que trabalham em hospitais sobre 

as boas práticas na formulação de estratégias, programas e planos de prevenção de infecções 

da corrente sanguínea associadas a cateteres intravasculares. 
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Introdução 

 

O uso de cateteres vasculares se tornou uma parte indispensável da prática médica moderna, 

especialmente em unidades de terapia intensiva. Seu uso pode trazer o risco de complicações 

infecciosas locais e sistêmicas, como a infecção do sítio de inserção ou da corrente sanguínea. 

(1, 2) 

 

As causas comuns de ICSACs são a migração de microrganismos da pele no local do sítio de 

inserção para o interior do trato cutâneo do cateter e a contaminação do conector do cateter 

(1). Estas diretrizes trazem aos profissionais da saúde informações de base e recomendações 

específicas para reduzir a incidência de ICSACs, enfatizando estratégias para minimizar esses 

riscos no uso de diferentes cateteres intravasculares. 

 

 

Recomendações para a Prevenção de Infecções da Corrente Sanguínea Associadas a 

Cateteres Intravasculares 

 

1 Aspectos gerais 

 

1.1 Higienização das mãos 

Realizar a antissepsia das mãos com água e sabão antisséptico ou com uma solução à base de 

álcool para cuidar do local de inserção do cateter e acessar o sistema, inclusive antes e após a 

inserção do cateter, ao tocar no local de inserção, no curativo e no sistema de infusão. (1, 3, 4, 

5) 

 

1.2 Uso de técnica asséptica para inserir de cateteres e cuidar do sítio de inserção. 

 

1.2.1 Desinfetar a pele adequadamente antes de inserir o cateter, com um tempo de contato 

suficiente (os antissépticos à base de álcool requerem um tempo de contato de 

aproximadamente 30 segundos; os outros antissépticos requerem um tempo de contato 

maior, geralmente ao redor de 2 minutos). (6) Por exemplo, álcool a 70% para a inserção de 

um cateter periférico. Uma preparação à base de clorexidina é preferível para a inserção de 

cateteres centrais (1, 7, 8). 

 

1.2.2 Não utilizar a flebotomia arterial ou venosa como método de rotina para a inserção de 

cateter. (1) 

 

1.2.3 Usar luvas limpas e utilizar a técnica “sem toque” (“non-touch”) para a inserção de 

cateter intravascular periférico após a antissepsia da pele. Usar luvas estéreis para a inserção 

de cateteres arteriais e cateteres venosos centrais. (1) 

 

1.3 Controle de qualidade, educação e vigilância 



 

 

1.3.1 Implementar programas educativos sobre as indicações do uso de cateteres 

intravasculares, procedimentos adequados para a inserção e manutenção de cateteres 

intravasculares e medidas adequadas de controle de infecções para prevenir ICSACs. (1, 9, 10) 

 

1.3.2 Assegurar que as pessoas que inserem ou cuidam de cateteres intravasculares foram 

treinadas e têm competência no procedimento. 

 

1.3.3 Um programa de vigilância bem organizado que monitore e avalie o desempenho do 

cuidado é uma das ferramentas para a prevenção de ICSACs. (1, 9). É preciso monitorar tanto o 

processo como as medidas de desfecho para os cuidados com cateteres intravasculares. É 

preferível expressar a taxa de infecções como uma densidade de incidência, tal como “ICSACs 

por 1.000 pacientes cateterizados-dia”. (11) 

 

1.3.4 Não fazer culturas de ponta de cateter de rotina a menos que a fonte provável da 

infecção seja o cateter. (1) 

 

1.4 Cuidados com o cateter e com o local de inserção 

 

1.4.1 Usar gaze estéril ou curativos transparentes para cobrir o local de inserção do cateter. (1) 

A escolha do material do curativo transparente deve priorizar a maior durabilidade, a maior 

segurança do cateter, a visibilidade do sítio de inserção, a atuação como uma barreira efetiva 

contra microrganismos e a maior taxa de evaporação de líquidos. (12, 13) 

 

1.4.2 O uso de gaze é preferível se houver sangramento ou exsudação local ou se o paciente 

apresentar sudorese. (1, 14) 

 

1.4.3 Trocar o curativo no mínimo uma vez por semana ou quando clinicamente indicado 

(remoção ou substituição do cateter, curativo úmido, frouxo ou visivelmente sujo). (1) 

 

1.4.4 Fixar o cateter após a inserção. (1) 

 

1.4.5 Não utilizar pomada ou creme antibiótico tópico no local de inserção do cateter, exceto 

em cateteres para hemodiálise. (1) 

 

1.4.6 Remover o cateter quando não for mais usado. (1, 13) 

 

2 Cuidados com cateteres específicos 

 

2.1 Cateteres venosos centrais (CVCs), inclusive cateteres venosos centrais de inserção 

periférica (CCIPs), cateteres para hemodiálise e de artéria pulmonar 

 

A “abordagem integrada para cateteres centrais” é um conjunto de intervenções baseadas em 

evidências para pacientes com cateteres venosos centrais que, quando implementadas juntas, 



 

culminam em melhores resultados que quando implementadas individualmente. A abordagem 

integrada é formada por 5 componentes essenciais: 

 

a) Higienização das mãos; 

b) Precauções máximas de barreira; 

c) Antissepsia da pele com clorexidina a 2%; 

d) Escolha do local ideal de inserção do cateter, sendo a veia subclávia o local preferível para 

cateteres não tunelizados; 

e) Revisão diária da necessidade do cateter, com rápida remoção de cateteres desnecessários. 

 

Esta lista não tem o objetivo de abarcar todos os elementos do cuidado com cateteres 

centrais. Outros elementos do cuidado, como o cuidado diário com o local de inserção e a 

escolha do material para o curativo, só foram excluídos da abordagem integrada para que esta 

estivesse mais focada nos elementos principais. (15) 

 

2.1.1 O acesso subclávio é preferível ao jugular ou ao femoral em adultos. (16, 17, 18, 19) No 

caso de hemodiálise ou plasmaferese, utilizar o acesso jugular ou femoral, em vez do 

subclávio. (1) 

 

2.1.2 Utilizar precauções máximas de barreira (uso de gorro, máscara, luvas estéreis, capote 

estéril e um campo cirúrgico estéril grande) para a inserção do cateter central. (1, 19, 20) 

 

2.1.3 Utilizar o menor número possível de entradas e lúmenes de cateteres venosos centrais 

necessários para o cuidado com o paciente. (1, 21) 

 

2.1.4 Designar um CVC ou uma entrada de um CVC de múltiplos lúmenes exclusivamente para 

a nutrição parenteral. (1, 22) 

 

2.1.5 Substituir os curativos feitos com gaze a cada 2 dias e os curativos transparentes a cada 7 

dias no caso de CVCs de curta permanência. O risco de deslocamento do cateter deve ser 

levado em conta ao se fazer a troca do curativo em pacientes pediátricos. (1) 

 

2.1.6 A substituição de rotina de cateteres intravasculares não é necessária caso estes estejam 

funcionantes e não existam evidências de complicações locais ou sistêmicas. (1, 23) 

 

2.1.7 Não substituir cateteres intravasculares utilizando fio guia caso exista suspeita de ICSAC. 

(1, 23) 

 

2.1.8 Preparar a pele com antisséptico à base de clorexidina a 2% e álcool isopropílico a 70% - 

um antisséptico comprovadamente melhor para a antissepsia da pele que outros, como as 

soluções de iodopovidona. (1, 15) 

 

2.2 Cateteres venosos periféricos 

 

2.2.1 Usar o membro superior para a inserção de cateteres em adultos. (1) 



 

 

2.2.2 Observar o local de inserção do cateter diariamente por meio de palpação e inspeção, 

caso seja usado um curativo transparente. A inspeção visual pode ser necessária no caso de 

curativos opacos se o paciente apresentar febre de causa desconhecida, dor, sensibilidade 

local ou outros sinais de infecção da corrente sanguínea, ou se o paciente não conseguir se 

comunicar. (1, 14) 

 

2.2.3 Substituir cateteres venosos periféricos curtos no mínimo a cada 72-96 horas em adultos 

e removê-los quando não forem mais indicados. Caso o número de locais para acesso venoso 

seja limitado, o cateter pode ser mantido por períodos mais longos, mas é necessário 

monitorar atentamente do local de inserção. Em pacientes pediátricos, deixar o cateter 

inserido até o final da terapia, a menos que ocorram complicações. (1) 

 

2.2.4 Remover o cateter intravascular periférico se houver sinais de flebite ou mau 

funcionamento. (1) 

 

2.2.5 Lavar o acesso venoso com um flush de solução salina normal para manter a patência e 

reduzir a ocorrência geral de complicações relacionadas ao cateter, não necessariamente 

infecciosas. (24) 

 

2.2.6 O uso de solução salina normal como alternativa à solução heparinizada para a 

manutenção de cateteres IV periféricos elimina o risco de complicações induzidas pela 

heparina, como trombocitopenia, trombose, hemorragia e incompatibilidade de 

medicamentos, o que pode aumentar a segurança da terapia e reduzir os custos. (24, 25, 26). 

Portanto, o flush com solução salina normal é superior e preferível. 

 

2.3 Recomendações adicionais para cateteres arteriais periféricos (1) 

 

2.3.1 Usar transdutores descartáveis sempre que possível. 

 

2.3.2 Substituir os transdutores no mínimo a cada 96 horas, juntamente com outros 

componentes do sistema, como o tubo, o dispositivo de flush contínuo e a solução para flush. 

 

2.4 Recomendações adicionais para sistemas de monitoração da pressão (1) 

 

2.4.1 Manter estéreis todos os componentes do sistema. 

 

2.4.2 Usar um sistema fechado de flush (contínuo) para manter a patência do sistema. 

 

2.4.3 Não infundir solução glicosada ou líquido de nutrição parenteral pelo sistema. 

 

2.5 Cateteres umbilicais (1) 

 

Evitar o uso de tintura de iodo para a desinfecção do local de inserção umbilical em recém-

nascidos. O uso de outras preparações iodadas, como a iodopovidona, é aceitável. 



 

 

3 Manutenção de equipos de infusão 

 

3.1 Não substituir os equipos de infusão, inclusive os tubos extensores e outros dispositivos 

conectados, com frequência menor que 72 horas, a menos que exista a suspeita ou 

confirmação de ICSAC. (1, 27) 

 

3.2 Substituir os equipos de infusão usados para a transfusão de sangue, de produtos do 

sangue e de soluções contendo lipídios após a administração ou em até 24 horas. (1) 

 

3.3 Desinfetar os acessos para injeção IV, torneiras de três vias, dispositivos de injeção IV sem 

agulha ou locks de heparina com álcool a 70%, clorexidina a 2% ou iodóforo antes do acesso. 

(1, 28, 29) 

 

3.4 Acesso para injeção IV: há relatos de maiores taxas de infecção associadas ao uso de 

torneiras de três vias (28, 29). Quando estas forem usadas, todas as vias não usadas devem ser 

tampadas. (1) 

 

Não colher sangue por cateteres venosos periféricos ou centrais de lúmen único destinados à 

infusão, exceto quando existir a suspeita de bacteremia associada ao cateter. Em cateteres de 

múltiplo lúmen, dedicar um lúmen específico para a coleta de sangue. (14) 

 

3.6 É preferível usar cateteres de lúmen único, pois estes estão associados a um menor risco 

de ICSACs. Os cateteres de múltiplos lúmenes só devem ser usados quando houver locais 

limitados de acesso IV. 

 

3.7 Manter um sistema de infusão fechado. 

 

3.7.1 Foi demonstrado que o sistema de infusão fechado resulta numa redução significativa na 

incidência de ICSACs. (30) 

 

3.7.2 O sistema de infusão fechado é definido como: 

 

1) o recipiente da solução intravenosa é inteiramente colapsável (o resíduo após a 

administração não excede 5% do volume nominal), portanto não precisa da entrada de 

ar externo para se esvaziar e 

 

2) o equipo de infusão não tem entrada de ar. Todo o sistema de infusão é mantido 

isolado do ambiente externo durante a infusão, exceto na situação citada no item 3.7.3. 

 

3.7.3 Nas situações em que a solução intravenosa ou medicamento é administrado num frasco 

de plástico semirrígido ou de vidro, é permitida uma entrada de ar para seu esvaziamento. 

 

3.8 Filtros: não utilizar filtros rotineiramente para o controle de infecções. (1) 

 



 

4 Cuidados com o líquido de infusão, medicamentos e soluções IV 

 

4.1 Concluir a administração de soluções contendo lipídios até 24 horas após o início. No caso 

de emulsões lipídicas administradas isoladamente, a administração deve ser concluída em 12 

horas, até um máximo de 24 horas. (1) 

 

4.2 Utilizar frascos de aditivos parenterais ou medicamentos de dose única, sempre que 

possível. Não combinar os restos do conteúdo de frascos de dose única para uso posterior. (1) 

 

4.3 Desinfetar o diafragma de frascos multidose com álcool a 70% antes da inserção. Usar 

dispositivos estéreis. (1) 

 

4.4 Descartar o frasco multidose de aditivo parenteral ou medicamento no caso de 

contaminação. (1) 

 

4.5 Não usar nenhum líquido parenteral ou solução IV que esteja visivelmente turvo ou 

contenha partículas sólidas, ou cujo recipiente tenha vazamentos ou fissuras. Guarde o item 

para investigação futura e notifique o caso. (1) 

 

4.6 Não adote a cultura rotineira de líquidos parenterais para verificar sua esterilidade como 

medida de controle de infecções. (14) 

 

4.7 Cole uma etiqueta complementar específica a cada frasco de líquido parenteral contendo 

aditivos, anotando o tipo de aditivo e a dose, a data e o momento em que foi feita a solução, o 

prazo de validade e a assinatura da pessoa que fez a solução. (14) 

 

5 Sistemas de cateteres intravasculares sem agulha 

 

5.1 Limpe o acesso IV com um antisséptico adequado, e só o acesse com instrumentos 

estéreis, para minimizar o risco de contaminação. (1) 

 

5.2 Substitua as tampas ou o sistema sem agulha com frequência mínima de 72 horas, a menos 

que exista indicação clínica, ou siga as recomendações do fabricante. (1) 

 

5.3 Substitua os componentes do sistema sem agulha com frequência no mínimo semelhante à 

da troca do equipo de administração, e assegure-se de que os componentes são compatíveis, 

para minimizar os vazamentos e interrupções no sistema. (1) 

 

6 Considerações especiais para a prevenção de ICSACs 

 

6.1 Não existem evidências conclusivas que justifiquem a adoção de qualquer tipo de 

substância como solução para preenchimento de cateter (lock) para a prevenção de ICSACs. 

(31, 32, 33, 34) 

 



 

6.2 Não utilize rotineiramente soluções com antibióticos para preenchimento de cateter (lock) 

como medida de prevenção de ICSACs. Só utilize solução antibiótica para preenchimendo de 

cateter em situações especiais, como no tratamento de um paciente com cateter tunelizado 

ou com cuff de longa permanência, ou naqueles com história de múltiplas infecções apesar da 

adesão ideal e máxima à técnica asséptica. (1, 2 ) 

 

6.3 O uso de cateteres revestidos de antimicrobiano ou antisséptico deve se basear na 

necessidade de aumentar a prevenção de ICSACs após a máxima adesão às medidas de 

controle de infecções (educação do pessoal, uso de precauções máximas de barreira e 

antissepsia da pele com clorexidina a 2%). Ainda assim, esses dois tipos de cateter só oferecem 

um benefício marginal na redução de ICSACs. (1, 2) 

 

6.4 Os cateteres revestidos de antisséptico são preferíveis, pois não geram o risco de reações 

anafilactóides, superinfecção com fungos e promoção de patógenos resistentes, como ocorre 

no uso de cateteres revestidos com antibiótico. (2, 35, 36, 37) 

 

6.5 Antimicrobianos profiláticos: Não administrar profilaxia antimicrobiana intranasal ou 

sistêmica de rotina antes da inserção ou durante o uso de um cateter intravascular como 

forma de prevenir a colonização do cateter ou a infecção da corrente sanguínea. (1) 
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