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Cateter Totalmente Implantado (Port-a-Cath)

Inseridos cirurgicamente em ambiente controlado.

Punção com agulha do tipo Huber. 

Pacientes em tratamento de patologias crônicas / oncohematológicas.
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CICs

Antimicrobiano

Quimioterápico

Anticoagulante

Hemocomponente

Imunossupressor

Analgésico

Maiores 
concentrações

PRESERVAÇÃO



Doença Onco-Hematológica
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Prática Clínica

Qualidade 
procedimento

Estabilidade dos 
fármacos e soluções

Eventos 
adversosDoença Crônica

Evidências 
científicas



• Comprometimento de 
órgãos e tecidos.

• Depressão 
imunológica.

Regime de 
tratamento

• Diversos 
medicamentos.

Protocolos

• Cateter intravenoso 
central totalmente 
implantado        
(Port-a-Cath)

Terapia 
intravenosa

• Eficácia.

• Complicações
.

PAC

PRESERVAÇÃO

Infecção da Corrente Sanguínea Relacionada a Cateter - ICSRC
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Doença Onco-Hematológica
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Infecção da Corrente Sanguínea Relacionada 
a cateter intravenoso central

Prolongamento do tempo de uso – fator predisponente a
ICSRC.

Tratamento convencional – REMOÇÃO DO PAC.

Tratamento de patologias crônicas – rede vascular restrita e
condição clínica que limita a tolerância a intervenções ou
procedimentos invasivos.
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Medidas de 
prevenção, 
controle e 

tratamento

ICSRC

Infecção da Corrente Sanguínea 
Relacionada a cateter intravenoso central

✓ Cuidados com PAC;
✓ Educação da equipe;
✓ Vigilância das infecções;
✓ Assistência segura.

Dificuldade de acesso intravenoso e alto 
risco para infecção.

Selo com antimicrobiano
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Lock Terapia

Solução contendo produtos com propriedades antimicrobianas (antibióticos, 

antifúngicos ou outros antissépticos) nos dispositivos de longa permanência enquanto 

os mesmos não estiverem em uso.

Período suficientemente prolongado, pode prevenir a formação de biofilmes e eliminar 

os já presentes no dispositivo evitando o desenvolvimento de ICSRC, bem como 

tratamento desta complicação 

Bookstaver et al, 2013. Verlag GT, Stuttgart KG, 2015.
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Prolongar vida útil CIC.

Reduzir a morbidade.

Maximizar a ação antimicrobiana.

Manter a estabilidade do fármaco.

Selo com antimicrobiano para 
descontaminação de cateter intravenoso 

central - Lockterapia

LeAnn B. Norris, Farah Kablaoui, Maggie K. Brilhart, P. Brandon Bookstaver. Systematic review of antimicrobial lock therapy for prevention of  central-line-associated bloodstream 

infections in adult and pediatric cancer patients. Int J Antimicrob Agents. 2017 Sep;50(3):308-317

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28689878


Azul de metileno/parabeno/citrato

EDTA tetrassódico

Citrato/gliceril trinitrato

Taurolidina

Selo com antimicrobiano para descontaminação de 
cateter intravenoso central - Lockterapia
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Anvisa, 2017.



Barros, DP

ICSRC Microrganismo
Portadores de doenças 

crônicas / 
oncohematológicas

Gram-
positivos 

(70%)

Gram-
negativos 

(15%)

Fungos 
(7%)

Anaeróbios 
(7%)

Lockterapia com cloridrato de vancomicina

Selo com antimicrobiano para descontaminação de 
cateter intravenoso central - Lockterapia

Schoot et al, 2013; Moretto et al, 2018; Ardura, 2018; Dotson, 2016.
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Cloridrato de vancomicina 

1-10 mg/mL

+ 

heparina sódica 

100–5.000 U.I./mL

Tempo

Temperatura

Concentração Estabilidade

Resíduos
Tóxicos

✓Associado a bons 
resultados.

✓ Eventos adversos 
observados.

Selo com antimicrobiano para 
descontaminação de cateter intravenoso 

central - Lockterapia



Cloridrato de vancomicina

Antibiótico 
glicopeptídico.

Estafilococos 
resistentes à 
meticilina.

Degradação.

Perda da atividade 
antimicrobiana.
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Estrutura química do cloridrato de vancomicina.
Fonte: Vila (2007).
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Estabilidade de fármacos e soluções

Estabilidade

Osmolalidade, pH, 
concentração, 
solubilidade, 

temperatura, luz e 
tempo de associação.

Oferta 
apropriada e 

segura.

CDC: não há tempo 
máximo estabelecido, 
com relatos entre 6-12 

horas.
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✓ Após a associação de cloridrato de vancomicina e

heparina sódica, segundo a influência das

temperaturas de 22° C e 37° C, nos diferentes

períodos de tempo, houve modificação tanto no pH

como na concentração do antimicrobiano.



✓ Incompatibilidade física na solução de associação entre o

cloridrato de vancomicina e a heparina sódica, com

formação de precipitado, mediante inspeção visual realizada

após 3 horas de preparo.

A associação da heparina sódica à solução de cloridrato de 
vancomicina equivalente à utilizada na técnica de selo em CICs

altera a estabilidade do antimicrobiano. 
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A realização de associações de fármacos sem evidência científica incorre em erro de medicação.

Concentração dos fármacos e soluções, é possível que esta possa causar instabilidade 
farmacológica e comprometer a eficácia da técnica de selos em CICs. 

Perfil predominante das incompatibilidades 
medicamentosas Antimicrobianos

Associação entre fármacos inativar o princípio ativo do produto ou levar a um quadro de 
toxicidade, resultando na incerteza da eficácia terapêutica.

O reconhecimento de incompatibilidades farmacológicas possibilita evitar situações 
adversas, bem como o aparecimento de toxicidade.



Obrigada!

danipbarros@yahoo.com.br
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