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Propósito

Combater o câncer, paciente a paciente.
Centro integrado de diagnóstico, tratamento, ensino e pesquisa.

Valores

Ética;
Conhecimento;
Resolução;
Inovação;
Foco do Paciente;
Humanidade;
Sustentabilidade.

www.accamargo.org.br



A terapia intravenosa é o 
procedimento invasivo 

mais comumente realizado 
nos hospitais.

Na prática diária da 
enfermagem – dois terços 

das atividades estão 
relacionadas a TIV. 

GCATI  2006

Pittet; IntJ AntimicrobAgents.2009;34:S38–S42.



• 48 integrantes;

• 3 integrantes exclusivos para inserção de 

dispositivos intravenosos;

• Atendimento de intercorrências 

relacionadas a dispositivos intravenosos;

• Treinamento e educação 

• Acompanhamento junto a Qualidade e 

SCIH dos indicadores relacionados TIV.



Inserção e Manejo de dispositivos Intravenosos

• INS / CDC Uma equipe exclusiva para TIV é
fortemente recomendada, reduz erros e
aumenta a segurança do paciente.



Shilley

Curta Permanência

PICC

Permcath

Port-a-cath
Hickman

Longa Permanência 



A oclusão do lúmen do cateter venoso pode ser devido a 
váriascausas:

✓ Coágulos (após a amostragem de sangue ou infusão de sangue ou hemoderivados)

✓ Nutrição parenteral com lipídios
✓ Precipitação de drogas 
✓ Contraste (após a realização de exames com TC ou RM, que utilizam meios de contraste 

particularmente viscosos)

✓ Mecânica 

✓Coágulos
✓Nutrição parenteral
✓ Precipitação de drogas 
✓ Contraste
✓ Mecânica 

A OCLUSÃO DO LÚMEN DO CATETER VENOSO PODE SER 
DEVIDO A VÁRIAS CAUSAS:



Heparina
Trombocitopenia 

Sangramento

Alergia

Interação medicamentosa

RISCOS 

(Keeler, 2014)





Heparina X Salina



Estudo randomizado, sem mascaramento, alocou 802 pacientes
oncológicos portadores de cateter totalmente implantado
comparando solução salina versus heparina.802  

PACIENTES 
COM CANCÊR 

382 - SALINA NORMAL 
COMPLICAÇÕES 

78 (20,4%) 

383 - HEPARINA (300 U / 3ML)
COMPLICAÇÕES   

73 (19,1%)

Conclusão: A salina é uma solução segura e eficaz para manutenção dos
cateteres totalmente implantados, se combinado com um protocolo rígido
para inserção e manutenção do dispositivo.

Goossens GA, saline versus heparin. 2013



PRÁTICA DE CUIDADOS COM CATETERES

Salinização com  
SF 0,9% 

Movimento 
pulsátil    

(turbilhonamento)
Pressão positiva 

INS 2016  / ANVISA 2017



Objetivo: desenvolver um guideline baseado em evidências para cuidado com cateter central 
em pacientes com câncer.

Métodos: Revisão sistemática, que levantou estudos de 1980 a 2012 de artigos publicados em 
inglês . 

Dentre os resultados vale destacar: A lavagem rotineira com salina é recomendada para 
prevenir a formação de capa de fibrina.

J.C.O Vol 31, Issue 10 (April), 2013: 1357-1370



(p = 0,287)

E.J.O.N 19 (2015) 638-643



Rev Esc Enferm USP. 2015; 49(6):999-1007

Objetivo: Determinar qual a solução mais efetiva na redução do risco de

oclusão em CVC comparando solução salina a 0,9% ou solução de heparina.

Método: Revisão sistemática, oito ensaios clínicos randomizados e um

estudo de coorte foram incluídos na metanálise, totalizando 2.645 pacientes.



Rev Esc Enferm USP. 2015; 49(6):999-1007



Conclusão: Não há evidência que suporte a trava de heparina ; (b) a prevenção da oclusão é baseada
na técnica adequada de lavagem e bloqueio com solução salina normal;

J Vasc Access 2016; 17 (6): 453 - 464

Desenvolveu consenso baseado em evidências para a escolha e o uso clínico da
solução de bloqueio mais apropriada para cateteres venosos centrais (excluindo
cateteres de diálise).

- Grupo italiano para dispositivos de acesso venoso 



OBJETIVO
Determinar se existe uma diferenças na permeabilidade do CVC, no uso do
tPA e na incidência de ICS quando a lavagem apenas com SF0,9% versus
Heparina e SF0,9% nos pacientes submetidos ao TMO.

MÉTODOS: 
Amostra e 30 pacientes submetidos a transplante alogênico ou autólogo com
um novo CVC . Port-a-Cath e PICC não foram incluso no estudo.

CJON 2018, 22(2), 199-202



CJON 2018, 22(2), 199-202

Resultados: A eliminação do uso rotineiro de heparina
pode afetar positivamente os resultados nesta população
de pacientes.

TAXAS DE PATÊNCIA E USO DE tPA (N = 26)
PATÊNCIA USO DE Tpa

LAVAGEM PROTOCOLO SIM NÃO SIM

N % N % N

Solução salina normal + heparina 313 91% 30 9% 6

Solução salina normal 325 92% 30 8% 7

VALOR DE (p = 0,88) 



Objetivo: Avaliar a eficácia e segurança do bloqueio do CVC com heparina versus 
solução salina normal (SN) em pacientes adultos para prevenir a oclusão.

Critérios: 
✓Ensaios clínicos randomizados 
✓adultos com idade ≥ 18 anos 
✓Com CVC 
✓Heparina em qualquer concentração X Solução Salina Normal.
✓ Não houve restrição na linguagem.

Conclusão: Dada a qualidade baixa das evidências, não temos certeza se o
bloqueio intermitente com heparina resulta em menos oclusões que o bloqueio
intermitente com SN.
Evidência de baixas qualidade sugere que a heparina pode ter pouco ou nenhum
efeito na patência do cateter.

Cochrane Vascular Group; López‐Briz E; 30 July 2018



Nós temos respaldo para a trocar de solução?



Heparinização x Salinização

Da conclusão

A ausência de consenso sobre a utilização da solução salina ou
da solução de heparina para manutenção da permeabilidade de
cateteres intravenosos, faz-se necessário o estabelecimento do
tipo de solução, concentração da solução, no caso do uso da
heparina, bem como a periodicidade da infusão em protocolo
institucional, segundo cada tipo de cateter.

http://portal.coren-sp.gov.br



A segurança da salina se mantém a logo prazo?



Port in oncology practice: 3-monthly locking with
normal saline for catheter maintenance, a preliminary
report.

Gianfranca Solinas, Francesca Platini, Maurizio Trivellato, Carla Rigo, Oscar Alabiso e Alessandra S. Galetto

J Vasc Access Vol 18, pp. 325 – 327  20 de junho de 2017

Este é um estudo observacional retrospectivo. Foram analisados pacientes com câncer, adultos que
tinham sido submetidos a inserção da port a cath de janeiro de 2007 a 31 de Agosto 2014.

381 pacientes com 
Port-a-Cath

Manutenção a 
cada 3 meses

Acompanhamento 
médio de 810 dias

59 foram 
removidos

45 término de 
tratamento

9 por ruptura 3 luxação

2 por ICS

NENHUM CASO 
DE OCLUSÃO DO  

LUMEM

Conclusão: Nossos dados sugerem que os
port-a-cath bloqueados com solução salina
normal a cada três meses não está
associado a um risco aumentado de
oclusão do lúmen.



Solução Salina

Permeabilização

DESAFIOS!!!

• A salina não é inferior a 
heparina.

• Menor risco associado a sua 
administração.

• Menor custo.

• Técnica de salinização e  
bloqueio.

• Uso de tecnologia.
• Educação e treinamento 

(profissional/paciente).

• Aumentar o intervalo de 
manutenção do Port-a-
Cath.



www.accamargo.org.br

Siga-nos nas Mídias Sociais e acesse nosso site:

E-mail: ronaldy.barbosa@accamargo.org.br





Resultado: Os resultados desta revisão sistemática não

mostram diferenças significativas entre a eficácia das soluções

heparinizadas e salina 0,9% na manutenção da patência CVC

em adultos (p = 0,12).

Conclusão: O soro fisiológico é suficiente para manter a

permeabilidade dos cateteres venosos centrais, prevenindo os

riscos associados à administração da heparina.

Nível de Evidência (1.b)

Rev Esc Enferm USP. 2015; 49(6):999-1007



Lavagem (Flushing) de um cateter de acesso vascular – é definida como uma injeção manual de 
cloreto de sódio, também chamado de salina normal.

Bloqueio (Locking) é definido como a injeção de um volume limitado de um líquido após a lavagem do 
cateter para prevenir formação de coágulo intraluminal ou colonização do cateter durante o período 
de tempo que o dispositivo não será utilizado.

Lavagem e Bloqueio: Tem sido fortemente associados com a prevenção de oclusão do cateter. As 
causas de oclusão pode ser trombótica, mecânica ou relacionada a precipitação de medicamentos.

Goossens GA; Flusing and Locking, 2015
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Manutenção de cateter CQT 
1º semestre 2018.

Nenhuma Notificação 
de Obstrução 



Boas praticas: 

Obstrução do cateter 
✓Atraso na administração de 

medicamentos
✓Aumento do risco de infecção
✓Aumento dos custos de 

cuidados com a saúde 
✓Aumento no tempo de 

internação.



Estratégia de como evitar a obstrução de cateteres



https://issuu.com/bmrmedical/docs/oncoinforma_ed08-digital


