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Fórmula:
• A aplicação do conhecimento científico da anatomia e fisiologia humanas;                                      

+

• A avaliação e diagnóstico corretos do indivíduo a ser cuidado;

+

• A utilização correta das novas tecnologias disponíveis

=

• Não existe “veia difícil”  //    Não existe “rede venosa complicada”

• Existe ERRO de aplicação do cuidado



A escolha do DAV adequado

• No passado: era um simples passo necessário da terapia IV que 
variava entre um dispositivo de curta duração até um cateter de longa 
permanência, este último após esgotadas todas as possibilidades de 
acesso periférico;

• Atualmente: um cateter central também é uma escolha de “1ª linha” 
para se utilizar no início do tratamento e com ele permanecer até o 
término do referido tratamento.

• Na realidade, um DAV ideal é aquele que é instalado no início do 
tratamento e permanece até o seu término.



Decisão sobre um Dispositivo de Acesso Vascular 
(DAV)

• A decisão final sobre um DAV não deve ser tomada despreocupadamente 
(levianamente)  -> isto poderá levar tanto a devastadoras e 
desnecessárias complicações agudas ou crônicas quanto à perda 
prematura do DAV;

• A decisão final sobre um DAV envolve conhecimento aprofundado do 
mesmo -> material, funcionamento, duração média, cuidados 
relacionados para permanência, sua real indicação, dentre outros;



Quando se decide erroneamente 
por um DAV



Quando se decide erroneamente por um DAV

Antibiótico (1) Flucloxacilina (2)

Hemotransfusão (3) NPT (4)

Fig.1,2 e 3: Thomas et al. (1997); Fig.4:Neis (2003)



KCl (7) Dilatin (8)

Taxol (5) Taxol (6)

Fig.5,6,8: NEIS (2013); Fig.7: Thomas et al. (1997) 

Quando se decide erroneamente por um DAV



Doxorubicina

Mitomicina (9) Vincristina (10)

Fig.9,10,12: Neis (2003); Fig.11: http://www.iv-therapy.net/node/15
(11) (12)

Quando se decide erroneamente por um DAV
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Fig.13 e 14: propriedade do autor

Quando se decide erroneamente por um DAV



Fig. 15: Wolosker , Kuzniec (2007)
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Quando se decide erroneamente por um DAV



Decidindo sobre o DAV adequado 
no tratamento oncológico



SG<10%

NPP

SG > 10%

NPT

< 400

mOsm/l

400 a 600 

mOsml

>600mOsm/l    

e

Med. 

Irritantes

Citostáticos 

(todos)

Administração 

> 10 dias

Administração 

< 10 dias

Administração 

> 1 ano

Terapia            

< 2 semanas

Terapia  de   

2 a 4 sem.

Terapia              

> 4 semanas

Terapia            

> 4 semanas

Terapia            

< 2 semanas

Terapia  >         

2 a 4 sem.

Mistura                  Duração        Integridade venosa      Hospital             Lar
A

n
ti

b
ió

ti
c

o
s

 e
 Q

u
im

io
te

rá
p

ic
o

s
  
  
  
  
  
  
N

u
tr

iç
ã

o
 p

a
re

n
te

ra
l

Passo 1                          Passo  2                           Passo 3                           Passo 4

Periférico

Linha média

Não Tunelizado

PICC 

SI Tunelizado

TI

Adequada

Integridade 

vascular

periférica

Inadequada

Integridade 

vascular

periférica
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Disponibilidade de acesso periférico?
SIM NÃO

* Determinar a duração da terapia

e a necessidade de acesso vascular 

* Determinar a duração da terapia

e a necessidade de acesso vascular 

Até 7 dias
Entre 7 dias 

e 1 mês

Mais de 

1 mês

A solução

atende aos

critérios para

infusão

periférica**

A solução

atende aos
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infusão

periférica**

SIM NÃO SIM NÃO

Até 7 dias
Entre 7 dias 

e 1 mês

Mais de 

1 mês

CP PICC
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PICC PICC

PICC

CVSI

CVSI

CVTI

PICC

CVSI

CVTI

PICC

CVSI

CVTI

PICC
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CP – Cateter periférico    PICC- Central de inserção periférica   CÑTU – Central não tunelizado CVSI – Central semi-implantado  CVTI – Central totalmente implantado 

* Considerar avaliação física, histórico do paciente, duração da terapia, dispositivo disponível, fluxo necessário, coleta e administração de sangue.

** A osmolaridade deve ser inferior a 500 mOsm/L, o pH deve estar entre 5 e 9, a medicação não deve ser vesicante ou irritante

- Número de lumes do cateter: considerar a real necessidade, interações medicamentosas, etc. Escolher menor número de lumes. (Referência: Guideline CDC 2011)



Critério de infusão para uso em infusões periféricas
Osmolalidade deve ser menor que 500 mOsm/L
O pH deve ser entre 5 e 9
A medicação não deve ser vesicante ou irritante

Lumes dos cateteres:
Considerar a necessidade para cateter de único ou 
multi-lume para dispensar a terapia prescrita
Considere o menor número de lumes para dispensar a 
terapia requerida



1- O que será infundido?
• Qual o objetivo clínico e quais medicamentos (infusões, soluções, 

drogas) serão administrados para se atingir o objetivo proposto?

• Quantas medicações serão requeridas?

• As medicações são irritantes ou vesicantes?

• As medicações são compatíveis? Elas podem em algum momento se 
precipitar ou interferir com a performance de outra?

As respostas a estas questões irão determinar se um DAV deverá ser 
periférico ou central e quantas vias/luzes deverá ter este DAV.



2 – Por quanto tempo será requerido o DAV?
▪ Por quanto tempo o DAV deverá permanecer até a conclusão do

tratamento?

Relembrar do período de permanência indicado para cada DAV.

A resposta a esta questão irá determinar se devemos utilizar um DAVP
ou um DAVC e o tipo de material do mesmo.



3 – Qual será o fluxo necessário?
◼ O fluxo é dependente do diâmetro interno do cateter. Ele independe do 

calibre total do cateter. Cateteres muito calibrosos podem dispensar 
menos fluxo do que outros menos calibrosos. 

◼ Isto demonstra que cateteres não têm necessariamente fluxo rápido. 
Cateteres mais calibrosos podem ter paredes mais grossas com menor 
diâmetro interno e consequentemente baixo fluxo. De outra forma, 
cateteres mais finos podem ter paredes mais finas com maior diâmetro 
interno, dispensando maior fluxo.

◼ Soluções com maior viscosidade requerem um cateter com um lume 
maior. Ex.: NPT e todos os produtos sanguíneos requerem uma taxa de 
fluxo de 250 ml/h ou um lume de 1,0 mm 

A resposta a esta questão irá determinar o calibre do DAV.



4 – Em que local do corpo inserir o DAV ?

▪ O paciente já possuiu algum DAV anteriormente?
▪ O paciente possui alguma deformidade física?
▪ O paciente possui alguma deformidade venosa conhecida?
▪ O paciente já se submeteu a alguma cirurgia que possa ter alterado

sua anatomia venosa normal?
▪ A doença de base pode interferir com o DAV, na atualidade e/ou

futuramente?

As respostas a estas questões irão determinar o local adequado para
inserir o DAV.



5 – Com que frequência o DAV será utilizado?

◼ CVCTI: acesso por punção => variável quantidade de dor => não 
indicados para utilização frequente => indicados para acesso semanal 
ou mensal.

◼ PICC, CVCÑTU e CVCTU: indicados para acesso diário ou várias vezes 
ao dia (ex.: antibióticos, controle de taxas sangüíneas através de 
colheita de amostras diversas e em diferentes períodos).

Mesmo que contra todos os indicadores e fatores que devem ser 
levados em conta para a escolha do dispositivo ideal, o conforto do 
paciente deve ser considerado.



6 – Qual a localização do paciente durante o 
tratamento?
◼ Todo ou parte do tratamento será ambulatorial, sob internação 

ou em residência?

◼ Quais as condições do paciente para comparecer 
semanalmente ou mensalmente ao hospital?

Devido a necessidade de dispensar cuidados especiais para realizar o 
manuseio e manutenção de DAVCs, a localização do paciente e suas 
condições de ir e vir durante o tratamento também são fatores 
interferentes no processo de decisão do cateter adequado



7 – Qual a preferência do paciente?

◼ É importante incluir o paciente no processo de decisão de um DAV, principalmente de 
um cateter central de uso prolongado.

◼ Jovens e adolescentes preferem o tipo mais discreto e que não interfira com as suas 
atividades diárias.

◼ Muitas mulheres podem ter preferência semelhante em decorrência de fatores 
estéticos.

◼ Muitos pacientes podem preferir o lado ou membro superior não-dominante como 
sítios de instalação de seu cateter.

Na prática diária, observamos que uma escolha “forçada” por determinado DAV 
indesejado é diretamente proporcional à aversão e omissão de cuidados ao mesmo, 
surgimento de alguns desequilíbrios (auto-imagem, auto-estima, social, familiar) e perda 
do DAV em curto período de tempo.

Considerar as condições sociais, de higiene pessoal, de autocuidado e o grau de 
entendimento do paciente



8 – Qual a preferência do enfermeiro, médico?

• Para que um enfermeiro ou médico dê preferência e indique 
um determinado DAV é necessário que ele possua total 
conhecimento sobre o DAV em questão e/ou possua aptidão 
em instalações de DAV. Isto por razões óbvias.



DAV correto X Utilização (in)adequada



Fig.16 e 17: propriedade do autor
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Fig.18, 19 e 20: propriedade do autor



Fig.21 e 22: propriedade do autor
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Fig.23, 24 e 25: propriedade do autor



Fig.26 e 27: propriedade do autor
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Fig.28, 29 e 30: propriedade do autor
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Fig.31: propriedade do autor

BIV operando com QT em PICC,
com conector autovedante e 
linha de infusão solta e com maior
peso.



Fig.31: propriedade do autor
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Fig.32 e 33 propriedade do autor



Fig.34 e 35: propriedade do autor
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Metronidazol

Fig.36 Metronidazol extravazation. (2014) ; Fig.37: Docetaxel extravasation (2014); Fig.38: Schulmeister (2007)

Docetacel

36

37

38

Doxorubicina



Qualidade de vida

39 40

Fig.39, 40 e 41: propriedade do autor com autorização dos pacientes
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“O principal da vida não é o conhecimento, 
mas o uso que dele se faz.”

(do Talmude)

enf.luizcelio@gmail.com

Obrigado.


