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RESUMO

Trata-se de uma pesquisa descritiva com delineamento transversal e abordagens 

quantitativas,  que  objetivou  analisar  a  associação  entre  o  índice  de  infecção 

hospitalar por inserção, manutenção de cateter vascular (cateter venoso central) e a 

quebra de protocolos (normas e rotinas) pelos profissionais de saúde que assistem 

pacientes na UTI de um hospital universitário em Natal/RN. O processo de coleta de 

dados  ocorreu  por  meio  de  observação,  que  para  subsidiá-la  utilizou-se  um 

formulário  estruturado,  consulta  ao  prontuário  e  aplicação  de  questionário 

estruturado  com  os  profissionais  de  saúde.  Os  resultados  foram  organizados, 

tabulados, categorizados e analisados no programa SPSS 14.0.  A caracterização 

dos sujeitos foi realizada por meio de estatística descritiva e inferencial, levando-se 

em conta à natureza das variáveis estudadas, com análise de variância (ANOVA) e 

de  teste  Correlação  Spearman,  em  que  foi  apresentada  uma  discussão  das 

informações  obtidas,  considerando-se  a  média,  desvio  padrão,  coeficiente  de 

variância e erro-padrão. As variáveis que apresentaram maior nível de correlação 

foram tratadas com a aplicação de testes de significância. Quanto aos resultados, 

71% dos pacientes eram do sexo feminino e 29% masculino, a idade variou de 18 a 

85 anos (52,6 ± 22,5). Na inserção, observou-se uma variação de 0 a 5 erros (1,2 ± 

1,4), durante a  manutenção, a média foi  de 2,3 ± 0,9 erros, variando de 0 a 4. 

Durante o processo de inserção e manutenção de CVC, naqueles pacientes que 

apresentaram infecção houve uma variação de 2 a 9 erros (4,2 ± 1,7), já nos que 

não  apresentaram,  a  variação  foi  de  0  a  5  erros  (2,8  ±  1,5).  A  correlação  de 

Spearman entre o  risco de infecção em todo processo e o risco de infecção na 

inserção mostrou-se forte e significante (r =0,845 p= 0,000) e em relação ao risco de 

infecção na manutenção  foi moderada e significante (r= 0,551 p=0,001). Os erros 

cometidos  pelos  profissionais  nos  procedimentos  de  inserção  e  manutenção  do 

cateter, associados às outras condições, mostraram-se como um fator de risco para 

o desenvolvimento de IH.

Descritores: controle  de  infecção,  cateter  venoso  central,  quebra  de  protocolo, 

inserção e manutenção de cateter vascular.
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INTRODUÇÃO

          A infecção hospitalar (IH) é uma problemática de ordem mundial e representa 

um desafio  na  prática  clínica  do  paciente  crítico  hospitalizado,  como  também a 

prevenção e o controle de procedimentos invasivos (1). Esses pacientes por sua vez 

necessitam na maioria das vezes fazer uso  de cateteres venosos centrais (CVC), 

cujo são dispositivos que facilitam o tratamento e o diagnóstico do paciente. Os CVC 

São bastante utilizados na terapia intravenosa prolongada para administração de 

medicamentos, hemoderivados e soluções de nutrição parenteral, para monitorar a 

condição  hemodinâmica  do  paciente  e  como acesso  vascular  para  hemodiálise. 

Todavia, o uso desses cateteres expõe os pacientes a riscos de infecção local e 

sistêmica, incluindo tromboflebite, endocardite, bacteremia e sepse (2, 3).

          A infecção associada ao uso de dispositivos intravasculares representa 10 a 

20% de todas as infecções nosocomiais e é uma das causas mais freqüentes de 

morbidade  e  mortalidade.  Aproximadamente  65%  dessas  infecções  resultam  da 

migração de microrganismos da microbiota da pele, a partir do sítio de inserção do 

cateter,  30%  da  introdução  de  agentes  microbianos  intraluminal,  por  meio  do 

sistema de infusão, e 5% por outras vias, como infusão de fluidos contaminados e 

focos infecciosos à distância. Aproximadamente 20 a 40% dos pacientes com CVC 

desenvolvem infecção local,  e 3 a 10% desenvolvem bacteremia e/ou sepse. Os 

custos  de  internação  e  o  tempo  de  permanência  hospitalar  aumentam 

significativamente nos pacientes com bacteremia(2,4).

           A colonização e a infecção do cateter ocorrem devido à sua capacidade de 

aderência e formação de biofilme, semelhante ao mecanismo apresentado por  S. 

aureus(5,6). O  aumento  de  procedimentos  médicos  invasivos  utilizados  para  o 
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tratamento  de  pacientes  críticos,  tem  se  refletido  na  elevação  da  incidência  de 

Infecção relacionada a cateter (IRC), observada mundialmente (7).

         O  papel  da  equipe  médica  e  de  enfermagem na  adoção  de  técnicas 

adequadas  de  manipulação  dos  cateteres  e  medidas  de  prevenção  de  sepses 

relativo ao dispositivo vascular central assume importante repercussão no desfecho 

associado ao uso desses dispositivos. A solução para o controle das infecções de 

cateter  é  a  educação  permanente  dos  profissionais  de  saúde.  Devem-se  rever 

frequentemente os protocolos de cuidado ao acesso vascular,  cuja  padronização 

deve ser clara e disponível a todos (8).

Diante desta problemática, procuramos fazer um estudo intitulado “Infecção 

Hospitalar Associado ao Uso de Cateter Vascular e a Quebra de Protocolos Pelos 

Profissionais  de  Saúde  na  UTI  de  um Hospital  Universitário  de  Natal/RN”,  para 

averiguar  a conduta usada pelos profissionais de saúde durante os procedimentos 

de inserção e manutenção de cateter venoso central em pacientes internado na UTI 

do  HUOL.  Foi  observado  que  os  erros  cometidos  pelos  profissionais  nos 

procedimentos de inserção e manutenção do CVC nesta pesquisa, associados às 

outras condições, mostraram-se como um fator de risco para o desenvolvimento de 

infecção  hospitalar  (IH),  corroborando  o  estudo  realizado  na  Espanha  sobre 

protocolos  relacionados à  infecção por  cateter  (9).  O longo tempo de internação, 

também observado por esta pesquisa, constitui-se uma variável  relevante para o 

surgimento de IH, em concordância com outros estudos (10, 11). 

Uma  das  etapas  mais  negligenciadas  pelos  profissionais,  durante  todo  o 

processo, chegando a 87,1% de falhas na manutenção, foi a higienização das mãos 

que apesar de ser um procedimento relativamente simples, é um importante meio 

para reduzir a chance de ocorrência de infecção. Segundo o Institute for Healthcare 
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Improvement (IHI), a higienização das mãos ou utilização de álcool gel a 70% auxilia 

na  prevenção  da  contaminação dos sítios  de  inserção do CVC,  bem como das 

infecções em corrente sanguínea dele resultantes (12).

Pautada  na  experiência  profissional  e  exercendo  a  função  de  Fiscal  da 

Vigilância Sanitária durante as inspeções realizadas nos hospitais, observamos que 

muitos profissionais de saúde não se  envolvem com as questões dos pacientes e 

não  cumprem grande  parte  dos  protocolos  (normas  e  rotinas)  elaborados  pelas 

CCIH para a prevenção e controle da infecção hospitalar. 

Partindo dessas considerações iniciais,  temos como temática  de  estudo o 

índice de infecção hospitalar e sua relação com a quebra dos protocolos, ou ainda, o 

não uso dos  mesmos  por  parte  de  alguns profissionais  de  saúde.  Enfocaremos 

ainda, o conhecimento, a importância e a pouca adesão ao cumprimento desses 

protocolos elaborados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 

buscando a associação existente entre estas variáveis.

Conhecendo  de  perto  esses  problemas,  buscaremos  soluções  práticas  e 

rápidas junto a esses serviços, procurando conhecer os motivos que levam alguns 

profissionais  a  não  cumprirem  essa  prática  na  sua  totalidade,  uma  vez 

conhecedores dos riscos que poderá advir em função da quebra ou a não utilização 

dos protocolos, como também, estabelecer um nexo entre a ocorrência de infecção 

e quebra dos mesmos. Partindo dessas considerações iniciais, temos os seguintes 

objetivos no presente estudo:
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 OBJETIVOS 

GERAL

• Analisar a associação entre o índice de infecção hospitalar por inserção e 

manutenção de cateter venoso central e a quebra de protocolos (normas e 

rotinas) pelos profissionais de saúde que assistem pacientes na UTI de um 

hospital universitário em Natal/RN.

      ESPECÍFICOS

• Descrever  como  estão  sendo  executados  os  protocolos  de  inserção  e 

manutenção de cateter  venoso  central  pelos  profissionais  de  saúde que 

atuam na UTI num hospital universitário em Natal/RN;

• Identificar o  índice de infecção hospitalar  por  inserção e manutenção de 

cateter venoso central de uma UTI de hospital universitário em Natal/RN;

• Verificar  a  associação  entre  a  infecção  hospitalar  por  inserção  e 

manutenção  de  cateter  venoso  central  e  a  quebra  de  protocolos  pelos 

profissionais de saúde na UTI de um hospital universitário em Natal/RN;

• Averiguar o conhecimento dos profissionais de saúde que atuam na UTI 

num hospital universitário em Natal/RN sobre os protocolos de inserção e 

manutenção de cateter venoso central.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

          A infecção hospitalar é um dos temas mais polêmico na área da saúde. Foi no 

século  XIX  que  observaram  os  microorganismos  causadores  de  doenças, 

descoberta  realizada  por  Louis  Pasteur  (1822-1895).  Antes  de  Pasteur,  Oliver 

wendell  Homes  (1809-1894),  checando  os  registros  estatísticos  sobre  febre 

puerperal,  notou  que  as  doenças,  que  antes  eram  raras,  haviam  assumido  um 

caráter  epidêmico,  que poderia  ter  sido transmitido pelos médicos e enfermeiras 

através  de  suas  mãos  ou  roupas.  Entretanto,  as  pacientes  de  um  determinado 

profissional – o qual lavava as mãos entre as visitas com uma solução de hipoclorito 

de cálcio – estavam virtualmente livres destas enfermidades (13). 

       Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) observou a diferença de número de 

casos de infecções puerperais (infecção pós-parto) em duas clínicas do hospital de 

Viena,  na  primeira  clínica,  as  gestantes  eram  examinadas  por  estudantes  de 

medicina e por médicos, e esses por sua vez realizavam necropsia e ao sair de lá 

realizavam partos sem lavarem as mãos. Na segunda clínica, os atendimentos eram 

realizados por parteiras e o número de infecções puerperais era muito menor (13). 

         Em 15 de maio de 1847, Semmelweis introduziu a lavagem das mãos para 

todos os médicos, estudantes de medicina e pessoal da Enfermagem. A queda dos 

índices de infecção puerperal foi de 12,24% para 1,89%. Joseph Lister (1827-1912) 

fez com que os cirurgiões se lavassem com solução e implantou os princípios da 

assepsia, isto é, manter livre de germes os centros cirúrgicos (13). 

        Florence Nightingale (1820-1910) foi importante no controle de infecção no 

ambiente hospitalar  (14). Enfermeira, voluntária na guerra da Criméia (1854-1856). 
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Organizou o serviço, melhorou as condições sanitárias do hospital. Com estas ações 

conseguiu diminuir o índice de morte institucional, passando de 42% para 22% por 

mil pacientes admitidos (13).

           A Infecção Hospitalar continua a ser uma das principais problemáticas nos 

serviços de saúde de todo o mundo, gerando aumento no quadro de morbidade e 

mortalidade tendo como conseqüências maiores gastos relacionados à assistência à 

saúde.  É  a  principal  causa  de  iatrogenia  de  pessoas  institucionalizadas  e 

submetidas a intervenções curativas (13,15). 

Em estudo realizado no hospital universitário de Brasília, é demonstrado que 

as  infecções  das  feridas  cirúrgicas  consomem  um  percentual  considerável  dos 

recursos  destinados  à  saúde.  Mesmo  sabendo-se  que  não  seja  possível  à 

eliminação completa do risco de infecção do paciente cirúrgico, entretanto podem-se 

ter uma redução de incidência para um nível mínimo, maior benefício e conforto para 

o paciente (16). De acordo com o Centers For Disease Control and Prevention (CDC), 

as infecções hospitalares estimam mais de dois milhões de pacientes por ano e em 

1992 custou mais que $ 4,5 bilhões (17).

O estudo das infecções hospitalares requer um conhecimento vasto acerca 

do  conceito  de  infecção,  epidemiologia,  sítio  cirúrgico,  colonização  período  de 

incubação das doenças, dentre outros.  Algumas variáveis são necessárias para se 

trabalhar  com controle  de  infecção,  tais  como:  incidência  de  infecção  hospitalar 

(relatam  taxas  de  incidência),  distribuição  das  infecções  por  sítios  (locais  onde 

ocorre a infecção – topografias corporais), origem das infecções, microorganismos 

associados, mecanismos de disseminação (18). 
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Em estudo  realizado  em hospital  terciário  aponta  que  a  infecção  do  sítio 

cirúrgico é multifatorial, sendo a equipe cirúrgica uma importante fonte de patógenos 

para sua etiologia (19). 

Atualmente,  um dos  grandes  problemas  nos  hospitais  é  o  surgimento  de 

bactérias e fungos resistentes a antimicrobianos usados em larga escala para o 

combate  das  infecções  nosocomiais,  como  staphylococcus  aureus,  resistente  a 

oxacilina, pseudomonas sp, resistente a ceftazidima, e Enterococcus sp, resistente a 

vancomicina (19-20).

Dados  norte  americano  apontam  as  infecções  primárias  da  corrente 

sanguínea – associadas ao uso de cateteres – como responsáveis por 19% das 

infecções adquiridas em UTI clínico-cirúrgicas de adultos, e 27% em UTI pediátricas. 

Conforme  dados  europeus,  estas  são  responsáveis  por  12%  das  infecções 

adquiridas  nas UTI.  Segundo a  Organização Mundial  de  Saúde (OMS)  a  média 

mundial de Infecção Hospitalar geral é de 5%, enquanto a do Brasil é de 15,5%. 

Esta taxa pode variar de 9 a 20% (21). 

Os  hospitais,  além  de  equipamentos  adequados,  devem  adotar  medidas 

habituais de prevenção e controle de infecções, principalmente a mais antiga, que é 

a  lavagem  das  mãos.  Os  procedimentos  invasivos  desnecessários  devem  ser 

evitados e os critérios de prescrição de antibióticos devem ser observados com rigor 

pelos  profissionais  da  Enfermagem e  da  área  médica.  A  redução  do  tempo  de 

internação  também  é  uma  iniciativa  que  favorece  a  diminuição  dos  índices  de 

infecção hospitalar (21).

 Os  métodos  para  a  criação  de  um  programa  de  controle  da  infecção 

hospitalar  podem variar,  no entanto,  as vantagens são inquestionáveis,  devido à 

redução da morbidade, da mortalidade dos pacientes e dos custos. De uma maneira 
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geral os custos das infecções hospitalares são três: direto, quando efetuados pelo 

hospital e pelo paciente, decorrentes da infecção hospitalar (IH); indiretos, quando 

há paralisação ou descontinuidade do trabalho e da produção pelo paciente e os 

intangíveis, que são os custos relacionados às alterações emocionais e psicológicas 

no paciente decorrentes da doença (21). 

No Brasil, as primeiras iniciativas no sentido de controlar as IH foram tomadas 

na  década  de  60,  embora  somente  anos  mais  tarde  alguns  hospitais  tenham 

instituído em suas estruturas as Comissões de Controle de Infecções Hospitalares 

(CCIH) ou os Serviços de Infecções Hospitalares (SIH) ou ainda os Serviços de 

Controle de Infecções Hospitalares (SCIH) (21-23). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina através da 

Portaria, Nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998 (DOU 13/05/98), que todos os 

hospitais  devem ter  uma CCIH,  composta  por  membros consultores  e  membros 

executores, que constituem o SCIH, que por sua vez institui os protocolos de todos 

os  setores  submetidos  ao  controle  de  infecção  hospitalar,  onde  essas  normas 

seguem as definidas pelo Ministério da Saúde (manual de procedimentos) (22). De 

acordo com a Lei Nº 9.431, de 06 de janeiro de 1997 é obrigatória à manutenção do 

programa de controle  de infecção hospitalar  no país  (23).  A portaria  acima citada 

define que “Infecção Hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e 

que se manifeste durante a internação ou após alta, quando puder ser relacionada 

com a internação ou procedimentos hospitalares” (22). 

Evidenciamos que a infecção é resultado da interação do agente infeccioso 

com o hospedeiro,  formando-se a cadeia de infecção, e esse controle tem como 

objetivo fazer a quebra dessa tríade, ou seja, agente-transmissão-hospedeiro. Esses 

agentes  tendo  as  bactérias  como  as  mais  resistentes  (90%)  que  os  demais, 



22

seguidos  pelos  fungos,  vírus  e  parasitas.  O  paciente  é  o  principal  hospedeiro, 

lembrando que os profissionais ou visitantes também podem ser o transmissor (15).

A IH em Unidades de Terapia Intensivas são um dos maiores problemas nas 

instituições de saúde. Os pacientes em UTI representam 5 a 10 % das admissões 

hospitalares, e cerca de 20 a 25% das IH ocorrem nessas unidades, com incidência 

de  5  a  10  vezes  maior  que  a  observada  em  outras  unidades  hospitalares 

ocasionadas pela quebra de barreiras e exposição a procedimentos invasivos. (24).

Os  agentes  infecciosos  que  invadem os  pacientes  em UTI  não  são  mais 

virulentos que os patógenos comunitários ou de outros locais dos hospitais, apenas 

os pacientes estão mais susceptíveis (25). É consenso que a gravidade e doença de 

base,  idade,  tempo  de  internação,  tipo  de  intervenção  invasiva,  são  fatores 

determinantes para que os pacientes adquiram IH.  Pacientes internados em UTI 

possuem risco de 5 a 10 vezes maior de adquirir  infecção do que ao que estão 

internados em outras unidades de internamentos hospitalares. (24, 26).

Do  ponto  de  vista  norte  americano,  o  Centers  For  Disease  Control  and 

Prevention define como infecções sistêmicas ou locais, aquelas que ocorrem após 

48 horas da admissão hospitalar, até 48 horas após alta da UTI e 30 dias após 

cirurgia  sem  colocação  de  prótese  ou  um  ano  após  colocação  de  prótese.  As 

infecções não são doenças infecto-contagiosa,  mas complicações infecciosas de 

doenças  preexistentes  e/ou  de  procedimentos  médico-cirúrgico  invasivos  ou 

imunossupressivos aos quais os pacientes foram submetidos (24, 27). 

As  infecções  hospitalares  podem  ser  vista  por  três  aspectos  básicos:  O 

impacto humano causando dano físico e psicológico ao paciente ocasionado por 

complicações,  seqüelas  e  até  a  morte;  o  impacto  social  apresentando  danos 

pessoais  e  familiares  de  ordem  econômico,  psicológico  e  social  que  vai  desde 



23

gastos  que  poderiam  ser  alocados  para  outro  fim,  como  também  a  perda  da 

credibilidade dos profissionais e das instituições envolvidas (27).

No  trabalho  realizado  pelo  Programa  de  Controle  de  Infecção  Hospitalar 

Argentino,  no  ano de  2004 foram estudados  seis  UTI  de  clínica-cirúrgica,  como 

também UTI coronariano, das quais foram descritas taxas de infecção específicas 

por  sítio  que revelaram 30,3/1.000 CVC/dias;  46,3/1.000 VM/dias;  18,5/1.000 SV 

/dias. Para a UTI de clínica-cirúrgica e 14,2/1.000 CVC/dias; 46,5/1.000 VM /dias; 

12,1/1.000 SV /dias para UTI coronariano. Verificaram-se as taxas de infecção muito 

acima  do  padrão-ouro  (CDC),  deduziram  que  esses  índices  se  deram  por  nas 

instituições  estudadas  não  ter  protocolos  e  estratégias  definidas  de  controle  de 

infecção (28).

Estudo  prospectivo,  no  qual  se  avaliou  93  IH  em  131  pacientes  em  um 

hospital  universitário  na  Turquia,  relataram  a  incidência  de  70,9%, 

56,2/1.000/paciente/dias. A pneumonia foi a infecção mais comum (35,4%), seguida 

por sepse relacionada ao CVC (18,2%). Os germes mais isolados foram S. aureus 

(30,9%) e Acinetobacter spp. (26,8%). O estudo encontrou como fatores de risco 

associados à IH a média de permanência maior de sete dias, falência respiratória 

como causa primária de admissão, sedação e cirurgia (29). 

O controle de infecção envolve toda equipe de saúde. É um trabalho que deve 

ter  o  comprometimento  multiprofissional  e  interdisciplinar.  Todos  deverão  ter 

treinamento  sobre  prevenção  de  infecção  hospitalar  e  biossegurança,  e 

conseqüentemente, cada categoria dará treinamento específico de cada serviço a 

ser desenvolvido; uma vez que sem a adesão dos mesmos, não se chegará muito 

longe no controle e prevenção das IH, visto que, não só a equipe da CCIH, mas uma 

equipe multidisciplinar como médicos, enfermeiros, microbiologistas, farmacêuticos e 
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administradores dos hospitais, devem se envolver e procurar desempenhar o seu 

papel dentro da CCIH ou SCIH, como também outras categorias profissionais que 

fazem  parte  do  processo  das  medidas  preventivas  e  de  controle.  Outros 

profissionais importantes são os que trabalham na limpeza e zeladoria, que deverão 

ser treinados periodicamente sobre limpeza, desinfecção de áreas hospitalares e 

resíduos  hospitalares.  É  importante  ressaltar  que  todos  os  profissionais  que 

trabalham nos Serviços de Saúde são responsáveis pelo controle das IH.
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3.1  INFECCIÓN DE CATÉTER VENOSO CENTRAL Y LA VIOLACIÓN DE LOS 

PROTOCOLOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL 

UNIVERSITARIO DE NATAL/RN

Barreto AFG, Torres GV, Farias TYA, Costa IKF, Melo GSM

Revista Clínica Española 

RESUMEN 

Objetivo: Evaluar la asociación de las infecciones hospitalarias en catéter venoso central y el 

rompimiento de los protocolos por los profesionales de la unidad de cuidados intensivos de un 

hospital  universitario.  Material  y  métodos:  investigación  longitudinal,  cuantitativa, 

prospectiva,  realizada  en  la  Unidad de  Cuidados Intensivos  del  Hospital  Universitario  de 

Natal,  Brasil,  con 31 pacientes  sometidos  a  la  inserción  de catéter  venoso central.  Datos 

recolectados por medio de observación estructurada para la inserción y mantenimiento del 

catéter y la consulta de los registros. Resultados: 71% de los participantes eran mujeres y 29% 

varones, edad osciló entre 18 y 85 años (52,6 ± 22,5). En la inserción, hubo una variación de 0 

a 5 errores (1,2 ± 1,4), durante el mantenimiento, la media fue de 2,3 ± 0,9 errores, que van de 

0 a 4. Durante la inserción y el mantenimiento del CVC, en los pacientes que había tenido una 

infección,  habían  desde  2  hasta  9  errores  (4,2  ±  1,7).  El  coeficiente  de  correlación  de 

Spearman  entre  el  riesgo  de  infección  en  todo el  proceso  y el  riesgo  de  infección  en  la 

inserción se mostró fuerte y significativo (r = 0,845 p = 0,000) y en relación al riesgo de 

infección en el mantenimiento fue moderada y significativa (r = 0,551 p = 0,001). Conclusión: 

Los  errores  cometidos  por  los  profesionales  en  los  procedimientos  para  la  inserción  y  el 

mantenimiento del catéter, asociado con otras condiciones, han se muestreado como un factor 

de riesgo para el desarrollo de IH. 

Palabras clave: Infección hospitalaria, cateterización venosa central
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INFECTION OF CENTRAL VENOUS CATHETER AND BREACH OF 

PROTOCOLS IN INTENSIVE CARE UNIT OF A UNIVERSITY HOSPITAL IN 

NATAL, RN

ABSTRACT 

Objectives: To assess the association of hospital infection in Central Venous Catheter  with 

disrespect to the protocols by practitioners of the intensive care unit of a university hospital. 

Material and methods: longitudinal research, quantitative, prospective, held in the Intensive 

Care Unit of University Hospital in Natal, Brazil,  with 31 patients undergoing insertion of 

central  venous  catheter.  The  data  was  collected  by  structured  observation  procedures  for 

insertion and catheter maintenance and consulting the records. Results: 71% of participants 

were female and 29% male, age ranged from 18 to 85 years (52.6 ± 22.5). The insertion, there 

was a variation from 0 to 5 errors (1.2 ± 1.4), during maintenance, the average was 2.3 ± 0.9 

errors, ranging from 0 to 4. During the insertion and maintenance of CVC, patients who had 

been  an  infection  ranging  from 2  to  9  mistakes  (4.2  ±  1.7).  The  correlation  coefficient 

between the risk of infection throughout the process and the risk of infection at the insertion 

showed strong and significant (r = 0.845 p = 0.000) and in relation to risk of infection in 

maintenance was moderate and significant (r = 0.551 p = 0.001). Conclusion: The mistakes 

made  by  professionals  in  the  procedures  for  insertion  and  maintenance  of  the  catheter, 

associated with other conditions, shown as a risk factor for the development of IH.

Keywords: Cross Infection, Catheterization Central Venous
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Introducción 

Las  infecciones  sanguíneas  relacionadas  con  catéteres  venosos  son  causas  de 

morbilidad hospitalaria, y una vez instalados en la unidad de cuidados intensivos (UCI) son 

responsables  por  infecciones  más  graves,  donde  su  incidencia  es  mayor,  por  la  estancia 

hospitalaria más prolongada, el aumento de la colonización por la flora hospitalaria y mayor 

manipulação1. 

Los  catéteres  venosos  centrales  (CVC),  han  sido  cada  vez  más  utilizados  en 

pacientes hospitalizados o ambulatorios, como garantía de acceso venoso a largo plazo. Los 

CVC alteran  la  integridad  de  la  piel,  permitiendo  infección  por  bacterias  y/o  hongos.  La 

infección  puede  pasar  al  torrente  sanguíneo,  dando  lugar  a  cambios  hemodinámicas  y 

disfunción  de  órganos  (sepsis  grave),  que  posiblemente  resultaron  en  muerte. 

Aproximadamente 90% de las infecciones del torrente sanguíneo relacionadas con catéter se 

producen con CVC2. 

El diagnóstico de las infecciones relacionadas con el catéter (IRC) se basa en los 

signos  clínicos  locales  y  sistémicos,  relacionados  con  la  confirmación  de  laboratorio  por 

medio de cultivo de puntas de catéter y cultivos de sangre. El Center for Disease Control and 

Prevention (CDC) recomienda la aplicación de estas culturas como parámetro de laboratorio 

para el diagnóstico de IRC3. 

Datos de los Estados Unidos de América revelan que las infecciones primarias del 

torrente sanguíneo - asociados con el  uso de catéteres - son responsables por 19% de las 

infecciones adquiridas en unidades de cuidados intensivos (UCI) médico-quirúrgicos adultos, 

y 27% en la UCI pediátrica. Según datos europeos, las IRC son responsables por 12% de las 

infecciones  adquiridas  en  la  UCI.  De acuerdo  con la  Organización  Mundial  de  la  Salud 

(OMS) promedio global de IH es generalmente de 5%, mientras Brasil es de 15,5%, que van 

desde 9 hasta 20% 4. 
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Un estudio realizado en un hospital terciario en Brasil indica que la infección del 

sitio quirúrgico es multifactorial, y el equipo quirúrgico es una fuente importante de agentes 

patógenos  para  su etiología.  Así,  el  uso de prendas  de  vestir  es  una  forma  coherente  de 

prevención de la transmisión de la infección y de contaminación,  tanto para profesionales 

como para los pacientes y su uso adecuado también está  relacionado con la seguridad de 

asepsia 5.

En  cuidados  intensivos,  48%  de  los  pacientes  adquieren   un  CVC,  totalizando 

aproximadamente 15 millones de catéteres por día por año en la UCI. Aproximadamente 5,3 

IRC se producen  a cada 1.000 días de catéteres en las UCI. La mortalidad atribuible a estas 

infecciones es de aproximadamente 18%. Así, se estima que se produjeron en 2008, 14.000 

muertes  por  año  debido  a  las  infecciones  relacionados  con  CVC.  Algunas  estimaciones 

muestran tasas más altas del orden de 28.000 muertes por año 6. 

Una mudanza  importante  para  minimizar  la  ocurrencia  de  infección  relacionada  a 

CVC es  la  adopción  de  precauciones  de  barrera  máxima  durante  la  preparación  para  la 

inserción  del  catéter.  Esto  significa  adhesión  especial,  restricta,  tanto  por  la  persona 

responsable por la integración, como su asistente, a las normas de higiene de las manos, el uso 

de gorras, batas y guantes estériles. La tapa debe cubrir completamente el pelo y la máscara 

debe  estar  bien  ajustada  en  la  nariz  y  la  boca,  que  cubre  también  completamente.  Estas 

precauciones son las mismas utilizadas en cualquier procedimiento quirúrgico que contiene 

riesgo de infección 6. 

El riesgo de infección relacionada con el acceso vascular, se asocia también con el 

sitio  del  acceso,  la  solución  infusa,  la  experiencia  del  profesional  que  realiza  el 

procedimiento, la duración de la estancia, el tipo y la manipulación del catéter, entre otros. 

Estos factores constituyen puntos estratégicos importantes para las acciones para evitar estas 

infecciones 7. 
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De la perspectiva del paciente, el uso de precauciones de barrera máxima significa 

cubrir de pies a cabeza del paciente con un campo estéril, dejando sólo una pequeña abertura 

en la inserción 6. 

Un estudio de protocolos para el diagnóstico y tratamiento de la IRC ha demostrado 

que cuanto mayor sea el tiempo que pasa con el catéter, mayor es la probabilidad de adquirir 

la infección. Por lo demás, la existencia de un protocolo sobre el catéter ha demostrado ser 

una medida muy eficaz para reducir el número de infecciones. Este protocolo debe incluir 

aspectos relacionados con la capacitación de personal, técnicas asépticas durante la inserción 

y  mantenimiento  de:  atención  a  los  puertos  de  servicio  y  conexiones,  que  incluyen  la 

desinfección, utilización de gases y apósitos transparentes, la revisión periódica de los cierres 

de cada conexión y de las vías intravenosas, entre otros 8. 

Según la configuración brasileña de los problemas de las infecciones hospitalarias y el 

Gerente de Programa de Control de Infecciones (PCIH) y sus dirigentes, se sabe que hay falta 

de comunicación impulsado por la ignorancia mutua sobre las medidas de asesoramiento, lo 

que  significa  calidad  del  hospital,  el  área  de  cobertura  y  profundidad  del  PCIH,  la 

información, así como la falta de información sistemática y oficial en este ámbito en Brasil 10. 

Basándose en estas consideraciones, este estudio tiene por objeto investigar la asociación de 

las infecciones hospitalarias en catéter venoso central con el rompimiento de los protocolos 

(reglas y rutinas) de los profesionales de la UCI de un hospital universitario. 

Material y métodos 

Este es un estudio descriptivo, prospectivo con el enfoque de diseño longitudinal y 

cuantitativo, realizado en el Hospital Universitario Onofre Lopes (HUOL) en Natal, Brasil, 

específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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La investigación se inició después de la firma del consentimiento de los Directores 

Generales  y  Enfermería  del  HUOL y previo  dictamen  favorable  del  Comité  de  Ética  de 

HUOL de N º 022/07, de acuerdo con la Resolución 196/96 de la Comisión de  Ética Nacional 

de Investigación y guiada por los principios rectores de la bioética (la justicia, la autonomía, 

la beneficencia y no maleficencia). 

La población de estudio consistió en 56 pacientes ingresados en la UCI de abril  a julio 

de 2008, 31 pacientes se mantuvo. Los criterios de inclusión fueron: edad mayor o igual a 18 

años, se han sido sometidos a la inserción de CVC en la presencia de los investigadores, se 

han mantenido con el catéter, por lo menos tres días, después de haber firmado el formulario 

de consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron: tener menos de dieciocho 

años, se han mantenido con la CVC en la UCI durante menos de tres días. También forman 

parte  de  la  población  de  estudio  24  profesionales  de  la  salud,  incluidos  6  médicos  y  18 

técnicos de enfermería. 

El proceso de colecta de los datos se dio por medio de observación estructurada y 

consulta   del  prontuario  del  paciente.  El  equipo  estaba  compuesto  por  investigadores  y 

estudiantes  de  enfermería.  Los  datos  obtenidos  fueron  organizados  en  base  de  datos 

electrónica, entrando en una aplicación de hoja de cálculo Microsoft Excel y después de la 

corrección y comprobación de errores en el proceso de validación por doble digitación, los 

datos fueran analizados con el programa estadístico SPSS 15.0. 

Las  variables  de características  personales  y errores durante  los procedimientos  de 

inserción y el mantenimiento se describieron como frecuencias relativas, media y desviación 

estándar. Para la clasificación del riesgo de infección relacionada a CVC se decidió clasificar 

considerando  hasta  dos  errores,  uno  para  el  procedimiento  de  inserción  y  otro  para 

mantenimiento. 
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Para comprobar la asociación, se realizó el test de Mann-Whitney U para comparar las 

puntuaciones medias de los errores en el procedimiento de inserción y mantenimiento del 

catéter y el coeficiente de correlación de Spearman  (r <0,50 = pobre, 0,50 ≥ R ≤ 0, 74 = 

moderado, r ≥ 0,75 = fuerte) en el estudio de la asociación entre el riesgo de infección en la 

inserción  y  el  mantenimiento  de  todo  el  procedimiento,  con  el  nivel  de  significación 

estadística de p <0,05.

Resultados

De todos los pacientes que han participado de la investigación, 71% eran mujeres y 

29% varones, edad osciló entre 18 y 85 años (52,6 ± 22,5). El tiempo en la UCI durante el 

estudio variaron de 3 a 24 días (9,7 ± 5,8).

La UCI del hospital de estudio no tenía una comisión de catéter y ninguno protocolo 

para el seguimiento de los profesionales a respecto de los procedimientos para la inserción y 

mantenimiento de la CVC, por lo que se observó hay falta de consenso sobre las modalidades 

prácticas y los errores relacionados con la asepsia. A partir de estos fue evaluado el riesgo de 

infección a que están expuestos los pacientes.

En  cuanto  al  riesgo  de  infección  en  el  procedimiento  de  inserción  asociadas  a  la 

técnica aséptica en todos los pacientes estudiados, hubo una variación de 0 a 5 errores (1,2 ± 

1,4). Ya el riesgo de infección relacionada con el mantenimiento del sitio de inserción, el 

promedio fue de 2,3 ± 0,9 errores, que van desde 0 a 4.

Figura 1

La comparación  de los  errores  medios,  teniendo en cuenta  todo el  proceso  de los 

pacientes que desarrollaron la infección con el promedio de los que no tenían la infección, se 

observa que  existe  una diferencia  estadísticamente  significativa  (ρ  = 0,044)  y  en los  que 
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desarrollaron la infección presentaron de 2 a 9 errores (4,2 ± 1,7), ya en aquellos que no 

muestran infección la variación fue de 0 a 5 errores (2,8 ± 1,5).

Figura 2 

Entre  los  pacientes  que fueron expuestos  al  riesgo  de infección,  los  que murieron 

tenían una mayor media (4,2 ± 2,0) de errores que variaron  de 1 a 9, los pacientes que tenían 

otro destino tuvo una media de 2,9 ± 1,2 con una variación de 0 a 5. Esta diferencia fue 

estadísticamente significativa (ρ = 0,044).

Al considerar el riesgo global para el desarrollo de la infección, de 31 (100,0%), 15 

(48,4%) estuvieron expuestos a alto riesgo,  de los cuales 11 (35,5%) desarrollaron signos 

clínicos y de laboratorio de la infección siendo estadísticamente significativa (ρ = 0,045) y 10 

(32,3%) fallecieron (ρ = 0,049).

En  la  observación  de  los  pacientes  con  infección,  los  signos  clínicos  que  más  se 

presentó fue la  fiebre (35,5%),  seguida de hipotensión  (19,4%) y escalofríos  (3,2%). Los 

microorganismos que más han aparecido  en las culturas  de sangre fueron Staphylococcus 

aureus (9,7%), Enterococcus Gran-negativo y Cándida spp, uno y otro con 6,5%.

Tabla 1 

Entre  los  principales  errores  realizados,  higiene  de  las  manos  se  considera  más 

importante por todas las etapas y todo el procedimiento, la no utilización del campo ampliado 

estéril  y  la  no  utilización  o  contaminación  de  los  guantes  esterilizados  tenían  mayor 

prevalencia durante el mantenimiento.

Tabla 2 
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Análisis de los procedimientos entre sí, la correlación entre el riesgo de infección en la 

inserción y el riesgo de infección en todo el proceso resultó ser fuerte y significativo.  En 

relación con el riesgo de infección en el mantenimiento, según la correlación fue moderada y 

significativa para todo el proceso. 

Durante el estudio, hubo una falta de normalización de antiséptico utilizado en el sitio 

de punción, tanto en el momento de la instalación de la sonda y el vendaje. La mayoría de las 

veces se utilizó povidona yodada (PVY) y clorhexidina, en la ausencia de estos la limpieza se 

realizó con solución salina. 

El  vendaje  era  hecho  por  el  personal  de  enfermería,  en  el  inicio  del  estudio,  fue 

cubierto con una gasa y micrópilo y se cambiaba a cada 24 horas, durante los últimos días la 

división han adquirido una película transparente y el intercambio se realizaba a cada 7 días. 

Esta falta de estandarización no permitió  evaluar el uso de antisépticos y la cobertura como 

un factor de riesgo para la infección del torrente sanguíneo. 

Discusión

 

La UCI es un sector estudiado por otros trabajos9,10, debido a la alta prevalencia de 

infecciones,  debido  también  a  las  frecuentes  intervenciones  terapéuticas  y  de  medicina 

altamente agresivos, aumento del número de dispositivos médicos invasivos, la exposición del 

paciente a múltiples terapias, el uso antimicrobianos en larga  escala y por lo tanto, la edad del 

paciente. 

Los datos epidemiales a nivel mundial en el ámbito de las enfermedades infecciosas en 

la actualidad,  muestran las personas mayores como las más susceptibles a las infecciones, 

pero este estudio demostró que el grupo de pacientes que tenían más signos clínicos y de 
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laboratorio relacionados con la infección por CVC estaba en el grupo de edad de hasta 59 

años10, 11. 

El Institute for Healthcare Improvement (IHI), en su campaña de "5 Million Lives", 

que tiene como objetivo prevenir las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter, a 

través  de  la  aplicación  de  los  5  componentes  de  la  atención  llamado  "Bundle  de  catéter 

venoso  central  (CVC)"  afirma  que  la  adopción  de  medidas  de  barrera  máximas  reduce 

significativamente  las  posibilidades  de  desarrollar  infecciones  en  el  torrente  sanguíneo. 

También demuestra que el riesgo para el desarrollo de la infección puede ser desde 2,2 hasta 

6,3 veces mayor cuando no se toman cuidados con las precauciones de barreira6. 

Los errores cometidos por los profesionales en los procedimientos para la inserción y 

el  mantenimiento del CVC en este estudio, asociada con otras enfermedades,  se muestran 

como un factor de riesgo para el desarrollo de IH, de acuerdo con el estudio en España sobre 

los  protocolos  relacionados  con  la  infección  catéter  8.  La  estancia  hospitalaria,  también 

observada por  esta  investigación,  es una variable  importante  para el  desarrollo  de IH,  de 

acuerdo con otros estudios 12, 13. 

Una de las etapas  más olvidada por los profesionales, en todo el proceso, llegando a 

87,1% de fracasos en el mantenimiento, fue la higiene de las manos que a pesar de ser un 

procedimiento relativamente simple, es un medio importante para reducir la probabilidad de 

ocurrencia de la infección. De acuerdo con IHI, un lavado de manos o utilización de alcohol 

gel a 70% ayudan en la prevención de la contaminación de los sitios de inserción de CVC, así 

como infecciones en el torrente sanguíneo 6. 

Un estudio realizado en el salón de recuperación pos anestésico de un Hospital escuela 

de Goiânia  (Brasil)  muestra  que la frecuencia  de lavado de manos antes  y después de la 

cirugía  fue  mayor  entre   los  enfermeros.  Sin  embargo,  tanto  los  enfermeros  cuanto  los 

técnicos de enfermería tuvieron baja adherencia al procedimiento 14.
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Otros fracasos observados en este estudio se refieren a la contaminación de los guantes 

y delantales, así como la no utilización de los campos extendidos, y la máscara estéril. La 

causa más frecuente para los problemas encontrados se relaciona con las técnicas de asepsia, 

siendo frecuente el contacto con una de las áreas estériles de los componentes de la prenda 

con la piel, los dispositivos y superficies no estériles, especialmente en la colocación y retiro 

de guantes y delantales 15. 

El vendaje en el sitio de punción debe ser permeable al vapor de agua, cómoda para el 

paciente y fácil de usar por los profesionales de la salud y paciente. Puede ser transparente o 

gasa  asegurada  con  cinta  adhesiva.  La  ventaja  de  la  transparencia  es  que  permite  la 

visualización  de  los  agujeros  de  inserción,  promueve  la  barrera  contra  la  suciedad  y  los 

intercambios  son  menos  frecuentes,  ya  que  favorece  la  evaluación  continua  de  los 

profesionales de la salud. No hay consenso sobre el riesgo de infección y de asociación con 

apósitos de catéteres vasculares. Lo importante es que el intercambio de apósito de gasa debe 

hacerse siempre que esteban húmedos, sucios o sueltos  7. En este estudio, el cambio de los 

vendajes sobre la inserción de las heridas se realizaba a cada 24 horas para la cubierta con una 

gasa estéril  o,  cuando sea necesario,  como se indica  más  arriba,  utilizando  el  antiséptico 

disponible. 

En relación a los patógenos dese estudio, los  Staphylococcus aureus,  Enterococcus 

gran-negativo y Cándida spp aparecieron con más frecuencia, similar a un grupo de estudio 

de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE)  8, que mostró que los 

patógenos gran- positivos,  tales como  Staphylococcus  coagulase negativa,  Staphylococcus 

aureus, Streptococcus spp y  Enterococcus  spp son  responsables  por  más  de  75% de  las 

infecciones relacionadas con CVC. 

Los microorganismos que normalmente colonizan la superficie de la sonda son los 

Staphylococcus  coagulase-negativa y  Staphylococcus aureus,  mientras  los  patógenos 
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nosocomiales  como Pseudomonas  spp,  Stenotrophomonas  spp,  Acinetobacter  spp,  

Enterococcus  spp, Staphylococcus  spp  y Cándida spp  con frecuencia  colonizan la luz del 

catéter 16. 

La barrera de separación es la práctica de bajo costo y debe ser considerada estándar 

en la inserción de todos los tipos de catéteres, ya que favorece el control de las infecciones. 

Cuando la inserción de un catéter venoso central se realiza por equipos propios o de personal 

debidamente entrenado, se observó una reducción de las infecciones, ya que reduce el trauma 

del tejido y reduce el uso y la retención de un catéter venoso central, con una clara ventaja en 

la evaluación costo/ beneficio 17.

Las instituciones y sus profesionales  necesitan reexaminar estas cuestiones, lo que 

justifica el uso de prendas de vestir como una práctica esencial en el control de las infecciones 

en la cirugía  y no un mero ritual,  como los resultados de este estudio demuestran que la 

pérdida de la técnica aséptica, indica de modo significativo, los pacientes con alto riesgo de 

infección, siendo sorprendente el número de muertes.

Este estudio permitió llegar a la conclusión de que muchas de las medidas preceptivas 

para la prevención de la infección hospitalaria en la literatura, no se observa en las acciones 

de los profesionales estudiados. Una atención sanitaria adecuada en los cuidados de salud, 

centralizada  en la calidad de la atención y prevención de errores, son fundamentales para 

reducir  los  factores  de  riesgo  asociados  con  las  infecciones.  Para  esto,  la  motivación  es 

necesaria  y  la  formación  de  profesionales  con  el  fin  de  prestar  atención  a  las  medidas 

preventivas y el cumplimiento de los protocolos de servicio. 

Se ha  encontrado como  dificultad  en la  realización  de esta  investigación  el  poco 

material científico concerniente a la violación de los protocolos por los profesionales de la 

salud en relación a CVC. Se espera que este trabajo pueda enriquecer la literatura, apoyar 
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otros  estudios,  así  como  contribuir  a  la  reestructuración  de  los  departamentos  para 

implementar un centro de educación permanente en servicio.

 
BIBLIOGRAFÍAS

1.Tardivo TV, Neto JV, Junior JF. Infecções Sangüíneas Relacionadas aos Cateteres Venosos/ 

Blood Linked to Infections Venous Catheter. Rev Bras Clin Med. 2008;6:224-227.

2. Mermel LA. Prevention of intravascular catheter-related infections. Ann Intern Med. 2000; 

132(5):391-402.

3.  Centers  for  Disease  Control  and  Prevention  (CDC).  Guidelines  for  the  prevention  of 

intravascular catheter- Related Infections. MMWR 2002; 51( RR-10):1-26.

4. Infecção hospitalar atinge 15,5% em pacientes internados no Brasil. Health Latin América 

2001 Jan [acesso em 2009 set 22]; Disponível em: http://corporativo.bibliomed.com.br.

5. Cataneo C, Silveira CA, Simpionato E, Camargo FC, Queiroz FA, Cagnin MC. O Preparo 

da equipe Cirúrgica: Aspecto relevante no controle da contaminação ambiental.  Rev Latino-

Am Enfermagem. 2004; 12(2):383-6.

6. 5 Million Lives Campaign. Getting Started Kit: Prevent Central Line Infections How-to 

Guide.  Cambridge,  MA:  Institute  for  Healthcare  Improvement;  2008.  (Disponível  em: 

www.ihi.org).

7. Mesiano ERAB, Hamann EM. Infecções da corrente sangüínea em pacientes em uso de 

cateter venoso central em unidades de terapia intensiva. Rev Latino-Am Enfermagem. 2007; 

15(3)  [acesso  em  2009  dez  12];  Disponível  em: 

http://www.scielo.br/pdf/rlae/v15n3/pt_v15n3a14.pdf

8. De la Cuerda Compés C, Bretón Lesmes I, Bonada Sanjaume A, Planas Vila M. Protocolo 

para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones relacionadas con el catéter en el paciente 

con nutrición parenteral domiciliaria. Rev Clin Esp. 2005; 205(8):386-91.

9.  Brasil.  Ministério  da  Saúde.  Portaria  Nº  2.616/MS/GM,  de  12  de  maio  de  1998. 

Regulamenta as ações de controle de infecção hospitalar no Brasil. Brasília (DF): Ministério 

da Saúde; 1998.  

10.  Souza  LBG,  Figueiredo  BB.  Prevalência  de  infecções  nosocomiais  provocadas  por 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (M. R. S. A) no Hospital Universitário Regional 

de Maringá. Rev Bras Anal Clin. 2008; 40(1):31-4. 

http://corporativo.bibliomed.com.br/
http://www.ihi.org/


39

11. Ribas RM, Gontijo Filho PP. Comparing hospital infections in the elderly versus younger 

adults: an experience in a Brazilian University Hospital. Braz J Infect Dis. 2003; 7(3):210-5.

12. Sadoyama G, Gontijo Filho PP. Comparison between the jugular and subclavian vein as 

insertion  site  for  central  venous  catheters:  microbiological  aspects  and  risk  factors  for 

colonization and infection. Braz J Infect Dis. 2003; 7(2):142-8.

13. Sales Júnior JAL, David CM, Hatum R, Souza PCSP, Japiassú A, Pinheiro CTS et al. 

Sepse Brasil: estudo epidemiológico da sepse em Unidades de Terapia Intensiva brasileiras. 

Rev Bras Ter Intensiva. 2006; 18(1):9-17.

14.  Barreto  RASS,  Rocha LO, Souza  ACS et  al.  Higienização  das  mãos:  a  adesão  entre 

profissionais  de  enfermagem  da  sala  de  recuperação  pós-anestésica.  Rev  Eletr  Enf. 

2009;11(2):334-340.

15.  Paz  MSO,  Lacerda  RA,  Monteiro  CEC,  Conceição  VP.  Paramentação  cirúrgica: 

avaliação  de sua adequação para a  prevenção de riscos biológicos  em cirurgias.  Rev Esc 

Enferm USP [online]. 2000; 34 (1 Pt1):108-117. 

16.  Trautner  BW,  Darouiche  RO.  Catheter-Associated  Infections:  Pathogenesis  Affects 

Prevention. Arch Intern Méd. 2004; 164: 842-850.

17. Associação Paulista de Estudos e Controle de Infecção Hospitalar. Infecção Relacionada 

ao uso de Cateteres Vasculares. São Paulo (SP): APECIH; 2005.



40

Figura  1  -  Representación  gráfica  de  los  pacientes  que  desarrollaron  infección  y  no 

desarrollaron, en relación a la violación de protocolo durante la inserción y el mantenimiento 

de la CVC.
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Figura 2 - Representación gráfica de los pacientes que estaban en riesgo de infección, en 

relación a los destinos.
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Principales errores  
Rompimiento de protocolo en el CVC

Inserción 

(%)

Manutención 

(%)
Procedimiento (%)

No  lavaron  las  manos  antes  y 

después de manipular CVC
48,4 87,1 67,7

No utilizaron  el campo expandido 

y estéril
35,5 96,8 66,1

No usaron guantes estériles 6,5 100,0 53,2
No utilizaron delantal estéril 16,1 61,3 38,7
No utilizaron máscara 12,9 3,2 8,0

Tabla 1 - Principales errores de los profesionales en los procedimientos para la inserción y el 

mantenimiento de catéter venoso central, Natal / RN, 2008. 
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Correlación de Spearman

Riesgo de infección 

mantenimiento y 

inserción del 

catéter

Riesgo de 

infección en la 

inserción

Riesgo de 

infección en el 

mantenimiento 

Riesgo  de  infección 

mantenimiento  y  inserción 

del catéter

-
0,845

(ρ= 0,000)

0,551

(ρ=0,001)

Riesgo  de  infección  en  la 

inserción

0,845

(ρ= 0,000)
-

0,107

(ρ= 0,567)
Riesgo  de  infección  en  el 

mantenimiento

0,551

(ρ=0,001)

0,107

(ρ= 0,567)
-

Tabla 2 - Correlación de Spearman de los procedimientos de inserción y mantenimiento, 
Natal / RN, 2008.
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INTRODUÇÃO

A infecção  hospitalar  (IH) é  um problema das  instituições  de  saúde  que  pode  ter 

conseqüência,  dentre  outros  aspectos,  de  imprudência  em  várias  etapas  no  processo  da 

assistência, indo desde falha na esterilização de materiais, preparo de medicações parenterais, 

como também falhas na execução de procedimentos invasivos, e quebra de protocolo.

A preocupação com a infecção hospitalar tem sido demonstrada, de varias maneiras, 

através dos séculos.  Na Inglaterra, as preocupações envolveram a alta mortalidade materno-

infantil  nas  maternidades,  onde  Burton,  em  1751,  considerava  como  uma  enfermidade 

contagiosa,  tendo  Charles  White  elaborado  recomendações  pioneira,  exigindo  limpeza  e 

lavagem das mãos de médicos e parteiras, reduzindo acentuadamente este infortúnio¹.

Além desses, Florence Nightingale foi um importante marco para a Enfermagem e no 

controle  de  infecção  assumindo  a  função  de  controle  e  prevenção  da  contaminação  do 

ambiente  hospitalar  desde  o  seu  desempenho  no  final  do  século  XIX,  padronizando  os 

procedimentos de cuidado de enfermagem e dando ênfase às questões de higiene e limpeza. 

Florence  conseguiu,  através  de  suas  ações,  diminuírem  o  índice  de  morte  institucional, 

passando de 42% para 22% por mil pacientes admitidos. A partir dos seus trabalhos, deu-se 

grande ênfase às estatísticas hospitalares como instrumento para avaliar o atendimento¹.

Neste contexto a educação permanente nos serviços de saúde entra como uma opção 

de mudança no quadro das infecções hospitalares, sendo compreendida como um conjunto de 

estratégias  educacionais  que  proporciona  desenvolvimento  dos  funcionários, 

conseqüentemente  da  assistência  prestada,  estando  voltada  para  melhorar  ou  atualizar  a 

capacidade do indivíduo,  em função das necessidades  dele  próprio,  da instituição  em que 

trabalha e principalmente da proteção daqueles que estão submetidos aos seus cuidados. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS NO BRASIL

       Em 1980, com o episódio da morte do presidente Tancredo Neves, a infecção hospitalar 

torna-se popular em virtude do trabalho realizado pela mídia. É nesse período que começam, 

então, as denúncias das infecções hospitalares, e seus riscos passam a fazer parte do cotidiano 

da população brasileira, por meio das manchetes dos jornais ².

  O Ministério da Saúde (MS), lançou em 1983 a Portaria 196/96 que determina que 

todos os hospitais do país, independente da natureza da entidade mantenedora, deveriam ter 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) ³.

Em 1997, com a promulgação da Lei Federal nº 9.431, foi instituída a obrigatoriedade 

da criação e manutenção de um Programa de Controle de Infecção Hospitalar  (PCIH) em 

todos os hospitais brasileiros4. 

Em 1998, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) determina através da 

Portaria, Nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998 (DOU 13/05/98), que para a adequada 

execução  do  PCIH,  os  hospitais  deverão  constituir  Comissão  de  Controle  de  infecção 

Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade máxima da instituição. A CCIH deve ser 

composta por membros consultores, representados pelos profissionais médicos, enfermeiro, 

microbiologista,  farmacêutico  e  administrador,  e  membros  executores  (estes  constituem o 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar), que por sua vez institui os protocolos de todos os 

setores submetidos ao controle de infecção hospitalar, onde essas normas seguem as definidas 

pelo Ministério da Saúde (manual de procedimentos). A CCIH tem a atribuição de realizar 

programa para controlar a IH, elaborar atividades práticas de vigilância e prevenção, detectar, 

investigar,  notificar  e  controlar  surtos  de  IH  e  normatizar  procedimentos  diretamente 

associados à redução de risco de infecção5.
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No  Brasil,  a  Portaria  acima  citada,  descreve  infecção  Hospitalar  como  qualquer 

manifestação clínica de infecção que se manifeste após a admissão e que se manifeste durante 

a internação ou após alta  do paciente,  quando puder ser relacionada com a internação ou 

procedimentos hospitalares5.  

A PROBLEMÁTICA DAS INFECÇÕES HOSPITALARES

 

         De  acordo  com a  Lei  n°  9.431  de  6  de  janeiro  de  1997  que  dispõe  sobre  a 

obrigatoriedade  da  manutenção  de  programas  de  controle  de  infecções  hospitalares  nos 

serviços de saúde do país, criou-se  várias estratégias para a implementação desse programa 

nas instituições  hospitalares,  porém, não tem sido tão fácil,  uma vez que muitos  serviços 

enfrentam dificuldades por parte dos gestores. Esse entrave também é encontrado em alguns 

estados  e  municípios  da  federação,  que  até  os  dias  de  hoje  ainda  não  dispõe  de  suas 

Coordenações  Estaduais  de  Controle  de  infecção  Hospitalar  (CECIH)  e  Coordenações 

Municipais de Controle de Infecção Hospitalar (CMCIH), como determina a Portaria 2.616 de 

12 de maio de 1998. Isso reporta ao Brasil não poder apresentar dados epidemiológicos de 

infecções hospitalares fidedignos. No âmbito do Estado do Rio Grande do Norte existe uma 

CECIH instituída, porém não operantes, e o município de Natal/RN não existe ainda nenhuma 

CMCIH.  A  situação  encontrada  atualmente  é  que  não  se  tem  dado  epidemiológicos 

sistematizados dessas comissões no Estado do Rio Grande do Norte e da cidade de Natal, 

ficando uma lacuna no controle dessas infecções a ser preenchida.

 Na nossa prática  profissional,  no campo da vigilância  sanitária,  tendo como foco 

principal à prevenção e o controle das infecções nos serviços de saúde, nos deparamos com 
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situações  mais  diversas  possíveis,  uma vez  que trabalhamos  com realidades  de  diferentes 

Hospitais  do  Sistema  único  de  Saúde  (SUS),  filantrópicos,  privados  e/ou  conveniados,  e 

militares  com níveis  de  complexidade  distintos  (alta,  média  e  baixa).  Esses  serviços  são 

fiscalizados  obrigatoriamente  pelo  menos  uma  vez  por  ano,  seguido  de  retorno  para 

averiguação das correções das irregularidades  encontradas  durante  a primeira  inspeção do 

ano.  Muitas vezes encontramos serviços de saúde que tem uma Comissão de Controle de 

Infecção  Hospitalar  (CCIH)  deficiente,  na  qual  a  mesma  existe  em portaria,  nomeada  e 

atualizada, porém, não está cumprido o seu papel educador, orientador e vigilante das ações 

exercidas pelos seus profissionais. Outras realizam reuniões e registram em livro ata, mas, não 

executam ações necessárias para o controle das infecções hospitalares (IH). As CCIH muitas 

vezes estruturadas enfrentam dificuldades naturais de um serviço novo. Seu enfoque maior 

está  centrado  nos  levantamentos  epidemiológicos,  e  sua  necessidade  maior  é  conhecer  a 

realidade da rotina para a partir daí estabelecer as ações de controle6.

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

No que se refere à capacitação profissional para o controle de infecção hospitalar, a 

educação permanente é uma das estratégias que compreende um treinamento contínuo em 

serviço, visando a capacitação e a qualificação dos recursos humanos, tanto do ponto de vista 

técnico, quanto do relacionamento humano6.

         Sabe-se que não é tarefa fácil mudar costumes já arraigados muitas vezes há décadas, 

mas  nos  perguntamos  o  porquê  dos  profissionais  não  adotarem  os  conhecimentos  e 

orientações  com fundamentos  científicos,  comprovadamente eficazes,  sobre a prevenção e 
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controle de IH, na sua prática profissional. Por que profissionais da área da saúde não aderem 

às práticas preventivas e cumprem os protocolos existentes nos seus serviços? Como definir 

melhor  a  maneira  para  se  ensinar  o  controle  de  infecção?  Como  melhorar  a  adesão  dos 

profissionais às medidas profiláticas básicas7? 

        Pautada nesses questionamentos, procuramos sugerir algumas medidas a serem adotadas 

para um melhor desempenho das equipes de profissionais nas diversas áreas de atuação dos 

serviços de saúde. Alguns fatores indicam a necessidade de um investimento anterior à prática 

profissional, pois a formação profissional tem sido insuficiente quanto ao ensino e a prática 

do controle de infecção. Outros pontos relevantes é o que diz respeito à nossa cultura, crenças 

e valores, que interferem diretamente na aceitação e utilização de normas técnicas preventivas 

e  de  seguridade,  como também o risco  de  adquirir  uma  infecção  nos  serviços  de  saúde, 

ressaltando que nos países em desenvolvimento essa problemática é mais complexa 7,8.

O uso inadequado e indiscriminado de antibióticos contribui para a alta resistência nas 

taxas  de  IH,  embora  isto  seja  pouco  documentado,  devido  à  deficiência  dos  sistemas  de 

vigilância.  Os baixos conhecimentos dos profissionais  sobre as IH são determinantes para 

impedir a redução e um efetivo controle das infecções nos serviços de saúde. A OMS revelou 

que em todo o mundo, 57 países (todos em desenvolvimento) atualmente têm escassez de 

pessoal, o que equivale a um déficit global de 2,4 milhões de médicos e enfermeiros. Dada 

esta situação, a educação e o recrutamento de profissionais para o controle de infecção está 

muito longe de ser uma solução realista8.  

Apesar  deste  quadro  desanimador,  tem  que  se  realizar  medidas  aplicáveis  de 

prevenção e fazer com que essas ações não sejam descontinuadas, e sim estimuladas sempre a 

novas prática. Muitas vezes é necessário desaprender antigos conceitos para se aprender os 

novos.



50

CONHECENDO A INFECÇÃO

Os estudos  das  infecções  hospitalares  requerem um conhecimento  vasto acerca do 

conceito de infecção,  epidemiologia,  sítio cirúrgico,  colonização período de incubação das 

doenças, dentre outros.  Algumas variáveis são necessárias para se trabalhar com controle de 

infecção,  tais  como:  incidência  de  infecção  hospitalar  (relatam  taxas  de  incidência), 

distribuição das infecções por sítios (locais onde ocorre a infecção – topografias corporais), 

origem das infecções, microorganismos associados e mecanismos de disseminação9. 

Atualmente, um dos grandes problemas nos hospitais é o surgimento de bactérias e 

fungos resistentes  a antimicrobianos  usado em larga escala  para o combate  das  infecções 

nosocomiais, como staphylococcus aureus, resistente a oxacilina, pseudomonas sp, resistente 

a ceftazidima, e Enterococcus sp, resistente a vancomicina10. 

De acordo com a configuração brasileira do problema das infecções hospitalares e no 

tocante às responsabilidades do coordenador do Programa de Infecção Hospitalar (PCIH) e de 

seus  dirigentes,  sabemos  que  existe  falta  de  comunicação  motivada  por  desconhecimento 

mútuo sobre as ações de assessoria; do significado de que é qualidade hospitalar; da área de 

abrangência e profundidade do PCIH; do emprego da informação, como também a falta de 

informação sistemática e oficial desta área no Brasil 5. 

Os hospitais, além de equipamentos adequados, devem adotar medidas habituais de 

prevenção e controle de infecções, principalmente a mais antiga, que é a lavagem das mãos. 

Os procedimentos invasivos desnecessários devem ser evitados e os critérios de prescrição de 

antibióticos devem ser observados com rigor pelos profissionais da Enfermagem e da área 

médica.  A  redução  do  tempo  de  internação  também  é  uma  iniciativa  que  favorece  a 

diminuição dos índices de infecção hospitalar11.
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No Brasil, onde há escassez de recursos destinados à saúde, o controle da infecção 

hospitalar, além de atender às exigências legais e éticas, tornou-se também uma necessidade 

econômica. Os métodos para a criação de um programa de controle da infecção hospitalar 

podem variar, no entanto, as vantagens são inquestionáveis, devido à redução da morbidade, 

da mortalidade dos pacientes e dos custos. A necessidade de uso de equipamentos específicos 

e  modificações  no  ambiente  e  da  dinâmica  assistencial  acabam  encarecendo  o  custo  de 

hospitalização.  De uma maneira geral os custos das infecções hospitalares são três: direto, 

quando  efetuados  pelo  hospital  e  pelo  paciente,  decorrentes  da  infecção  hospitalar  (IH); 

indiretos, quando há paralisação ou descontinuidade do trabalho e da produção pelo paciente e 

os intangíveis,  que são os custos relacionados  às alterações  emocionais  e  psicológicas  no 

paciente decorrentes da doença11.

PROBLEMATIZAÇÃO

Partindo dessas  considerações  iniciais,  visamos  refletir  sobre  o  índice  de  infecção 

hospitalar e sua relação com a quebra dos protocolos, ou ainda, o uso dos mesmos de forma 

incipiente por parte de alguns profissionais de saúde. Enfocaremos ainda, o conhecimento, a 

importância e a pouca adesão ao cumprimento desses protocolos elaborados pelas Comissões 

de  Controle  de  Infecção  Hospitalar  (CCIH),  buscando  a  associação  existente  entre  estas 

variáveis.

Conhecendo de perto esses problemas, sugerimos soluções práticas e rápidas junto a 

esses  serviços,  procurando  conhecer  os  motivos  que  levam  alguns  profissionais  a  não 

cumprirem essa prática na sua totalidade, uma vez conhecedores dos riscos que poderá advir 

em função da quebra ou a não utilização dos protocolos, como também, estabelecer um nexo 

entre a ocorrência de infecção e quebra dos mesmos.
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Com o uso do protocolo de forma inadequada  (quebra do protocolo)  por parte  de 

alguns  profissionais  da  saúde  que  resistem  em  colaborar  e  cumprir  as  determinações 

solicitadas  pelo  Serviço  de  Controle  de  Infecção  hospitalar  (SCIH)  desde  as  ações  mais 

simples,  como  lavagem  das  mãos,  até  as  mais  complexas  como  controle  do  uso  de 

antimicrobiano, faz-se necessário buscarmos estratégias práticas e objetivas, para mudarmos 

essa falta de envolvimento frente à problemática do controle de infecção hospitalar.

Nossa preocupação é somada com estudos realizados em São Paulo apresentado na 

dissertação de mestrado, onde um dos questionamentos é reconhecer como são realizadas as 

inspeções dos programas de controle de infecção hospitalar de estabelecimentos de saúde pelo 

serviço de vigilância sanitária e se essas inspeções estão detectando as mesmas problemáticas 

vivenciadas nos nossos serviços12. 

Entendemos  que  mudar  hábitos  não  é  tarefa  fácil.  É  necessário  desenvolver  um 

trabalho multidisciplinar, transdisciplinar e interdisciplinar no qual haja um envolvimento e 

comprometimento  por  parte  de  todos  os  profissionais  que  formam os  quadros  técnicos  e 

administrativos dos serviços hospitalares tais como: médicos, enfermeiros, auxiliares/técnicos 

de  enfermagem,  psicólogos,  administradores  hospitalares,  diretores  clínicos,  diretores 

técnicos, microbiologistas, farmacêutico, técnicos de laboratório, funcionários da limpeza e 

zeladoria,  pacientes,  familiares  e  outros  profissionais  que  participem  do  processo  na 

assistência do paciente. 

É necessário realizar trabalhos de sensibilização para envolver esses profissionais que 

prestam cuidados aos pacientes,  e aos que contribuem mesmo de forma indireta,  mas que 

tenha participação no processo,  onde todos interajam fazendo uma somatória  de cuidados 

prestados  em  prol  da  prevenção  das  infecções  hospitalares.  É  imprescindível  que  as 

instituições de saúde tenham um setor de educação permanente para desenvolver treinamento 

de todo pessoal do serviço13.  
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Sabemos que pesquisadores de vários lugares do mundo têm buscado soluções para 

resolver problemas dessa magnitude, contudo não é fácil implementar novas práticas, apesar 

do conhecimento dos riscos de contaminação e transmissão de infecção hospitalar, nem todos 

os  profissionais  têm  competência  para  executá-las.   É  mostrado  que  competência  é  a 

capacidade de encontrar o problema e de resolvê-lo, realizar determinada tarefa, habilidade, 

como também aptidão14.

Dessa forma, a relevância deste assunto pauta-se na probabilidade da ocorrência de 

agravos à saúde dos pacientes internados nas Instituições Hospitalares,  pela exposição aos 

riscos que podem estar submetidos pelo fato dos profissionais não estarem envolvidos com as 

questões referentes ao controle dessas infecções. Nesse contexto acreditamos que os ganhos 

advindos deste estudo irão trazer benefícios não só aos pacientes, profissionais e aos serviços 

de saúde, mas como também para toda a população e a saúde pública de modo geral.

A educação permanente para os profissionais de saúde deve se dá através de cursos, 

palestras, jornadas, seminários, workshops e treinamento “ïn loco” nos setores que esteja com 

mais deficiência, como também iniciando pelos setores mais complexos por ser o mais crítico. 

Outra forma de se atualizar a equipe como um todo é envolver cada um deles em grupos de 

estudos, onde cada um seja responsável por apresentar um tema referente às suas práticas e 

como fazer controle de infecção para os demais componentes da equipe. Levando desse modo 

os mesmos a pesquisarem, estudarem e se sentirem estimulados por fazer parte desse processo 

de mudança, no qual cada um tem sua parcela de responsabilidade e de contribuição nessa 

mudança de paradigma. 

Esperamos  que  essas  medidas  venham  contribuir  efetivamente  para  redução  de 

infecção hospitalar nos pacientes internados nos serviços de saúde, e que tenhamos avanços 

na prevenção e no controle das infecções hospitalares. Deve-se levantar uma discussão com 

os diretores/gestores do hospital, o que poderá contribuir num trabalho conjunto com as CCIH 
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envolvendo todos os profissionais inseridos nesse processo, com o objetivo de estimular à 

mudança  de  comportamento  no  que  se  refere  ao  cumprimento  das  determinações  dos 

protocolos (normas e rotinas) elaborados pelos CCIH.

Além disso, deve-se estimular a criação de grupos de estudos científicos intra e extra-

hospital  envolvendo as  CCIH de todos  os  hospitais  tendo como suporte  a  Associação  de 

Epidemiologia Hospitalar para mediar às discussões acerca dos problemas relacionados aos 

serviços, às patologias, a prevenção e ao controle de infecções, como também organização de 

cursos e eventos científicos referentes ao assunto em tela. 

Sugerimos  que  sejam criadas  estratégias  educacionais  adequadas  para  cada  grupo 

específico  intensificando  a  atenção  nos  setores  mais  críticos.  As  instituições  hospitalares 

devem efetivar  seus Programas de Educação permanente  tendo os meios  necessários  para 

desenvolver  o  trabalho  de  qualidade  como  ambiente  adequado  para  treinamento  com as 

equipes;  realizar  planejamento  das  atividades  a  serem  executadas  de  acordo  com  a 

necessidade  de  cada  serviço;  Implementar  processos  educacionais;  transmitir  informações 

epidemiológicas tais com: Índices de cirurgias por cirurgião, tipos de infecções, topografias 

entre  outros,  para  os  profissionais  da  assistência  objetivando  estimular  às  mudanças  de 

comportamentos  dos  mesmos15.  Fazer  auto-inspeção  em  todos  os  setores  do  hospital 

(diagnóstico dos problemas), a fim de procurar solucionar os mesmos o mais precocemente 

possível;  fazer  cronograma  de  treinamento  para  os  funcionários  dos  diversos  setores; 

encaminhamento  mensal,  à  Vigilância  Sanitária  Municipal  (VISA),  fichas  com  dados 

epidemiológicos  da CCIH, uma vez que a VISA dentre outras ações,  tem a finalidade de 

avaliar  a  qualidade  do  serviço,  como  também prevenir  futuros  surtos  principalmente  em 

setores de alto risco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Esperamos  que  esta  discussão  feita  ao  longo  do  texto  estimule  avanços  na 

prevenção e no controle das infecções hospitalares, proporcione maior segurança àqueles que 

estão  sob  os  cuidados  das  instituições  e  dos  profissionais  de  saúde  e,  conseqüentemente, 

diminuição significativa das despesas referentes à hospitalização, compras de medicamentos, 

insumos  e  outros  serviços  necessários  à  assistência  aos  pacientes,  tendo  em vista  que  o 

resultado mais esperado de um trabalho com qualidade da CCIH é a diminuição da incidência 

de  infecções  hospitalares  e  a  conseqüente  redução das  taxas,  desta  forma  oferecendo  um 

serviço seguro sem risco para o paciente.  Evidentemente com a redução das taxas se reduz 

custo que repercutirá positivamente perante toda a sociedade e gestores da saúde de forma a 

se ter um impacto sócio-econômico satisfatório.

Esperamos que com estas medidas possam  haver uma maior conscientização por parte 

dos  profissionais,  entendendo  que,  quando  se  controla  a  infecção  hospitalar,  se  controla 

também o gasto e se tem um saldo financeiro positivo para investir em outras questões dos 

serviços, trazendo uma melhor qualidade dos serviços prestados à população.
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4 COMENTÁRIOS, CRÍTICAS E SUGESTÕES

A pesquisa proposta, desenvolvida junto ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte  (UFRN), objetivando  analisar  a  associação  entre  o  índice  de  infecção 

hospitalar por inserção e manutenção de cateter venoso central e a quebra de 

protocolos  (normas  e  rotinas)  pelos  profissionais  de  saúde  que  assistem 

pacientes  na  UTI  de  um  hospital  universitário  em  Natal/RN. Ressalta-se  a 

escassez de estudos no país, que abordam a quebra de protocolos durante a 

inserção e a manutenção de CVC, e associação com a infecção hospitalar.

Visando verificar a possível existência de vieses metodológicos na proposta 

da  pesquisa,  inicialmente  foi  desenvolvido  um  estudo  piloto,  no  qual  foram 

estabelecidos com instrumentos baseados nos guidelines do Centers for Disease 

Control  and  Prevention (CDC)  sediado  em  Atlanta  e  baseado   na  literatura 

científica recente, na experiência da prática hospitalar e nas pesquisas anteriores 

os  fatores  associados  às  infecções  hospitalares.  Após  o  teste  piloto  os 

pesquisadores aplicaram na prática o treinamento realizado para observação “in  

locu”  dos  procedimentos  realizados  pelos  profissionais  médicos  durante  a 

inserção do CVC e os profissionais de enfermagem na sua manutenção. Dos 56 

pacientes pesquisados,  apenas 31 permaneceram na pesquisa em virtude de 

vários fatores tais como: perda do CVC antes das 48 horas, por óbito, por perda 

da  continuidade  do  procedimento.  Como  desfecho,  os  dados  coletados 

considerados como fontes confiáveis de informação que os profissionais por ter 

sido  treinado  com um curso  de  extensão  todos  os  pesquisadores  e  ter  sido 
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aplicado o piloto. A partir destes resultados publicaram-se  trabalhos na forma de 

resumo nos anais  de Congressos tais como:

• Higiene das mãos durante a Inserção de Cateter Venoso Central em 

uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital universitário 

em Natal/RN – no XI Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e 

Epidemiologia Hospitalar no RJ 2008. 

• Infecção hospitalar associado ao uso de cateter vascular e quebra de 

protocolos  pelos  profissionais  de  saúde  na  UTI  de  um  hospital 

universitário em Natal/RN no XI Congresso Brasileiro de Controle de 

Infecção e Epidemiologia Hospitalar no RJ 2008.

• Uso de barreira de precaução durante os procedimentos de inserção e 

manutenção  de  cateter  central  em uma UTI  de  Natal/RN  –   no  XI 

Congresso  Brasileiro  de  Controle  de  Infecção  e  Epidemiologia 

Hospitalar no RJ 2008. 

• Risco de infecção associado a falhas na inserção e manuteção de 

cateter venoso central - Natal/RN – II Congresso Multiprofissional da 

Saúde 2009

• Caracterização dos procedimentos de inserção de cateter venosos 

central na UTI de um hospital universitário, em Natal/RN. – II 

Congresso Norte-Nordeste de Epidemiologia e Controle das Infecções 

Hospitalares (Natal/RN – 2009)

• Procedimentos de inserção e manutenção de cateter venoso central: 

Utilização de barreira de precaução em uma UTI de Natal/RN. –  I 

Encontro Latino-Americano de Vigilância Sanitária( Natal/RN – 2009)
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• Quebra de protocolos durante os procedimentos de inserção e 

manutenção de Cateter Venoso Central pelos profissionais de saúde 

na UTI de um hospital universitário de Natal/RN. –  I Encontro Latino-

Americano de Vigilância Sanitária (Natal/RN – 2009)

• Inserção de Cateter Venoso Central: A prática da higienização das 

mãos em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital 

universitário em Natal/RN. – I Encontro Latino-Americano de Vigilância 

Sanitária

     (Natal/RN – 2009)

Quanto ao modelo metodológico previsto, permaneceram inalteradas a seleção 

da amostra e as variáveis dependentes e independentes. Já a análise estatística foi 

refinada para estabelecer uma análise mais adequada na determinação de fatores 

preditivos de infecção hospitalar. Assim, houve a correspondência das expectativas 

iniciais,  o  que  possibilitou  o  cumprimento  do  cronograma  estabelecido  para  a 

pesquisa, sendo elaborados, a partir dos dados coletados, dois artigos científicos 

submetidos a periódicos com indexação e fator de impacto.

       O primeiro artigo, envidado para análise do Conselho Editorial do Periódico 

“Revista  Clínica  Española”,  demonstra  que a  falta  de  um protocolo  para  que os 

profissionais  de  saúde  médicos  e  de  enfermagem  da  UTI  do  HUOL  sigam 

rigorosamente  cada  etapa  do  processo,  o  qual  pode  ser  determinante  para  a 

existência de fatores preditivos para o desenvolvimento das infecções hospitalares 

nos pacientes em estudo Assim, destaca-se a relevância científica e social  deste 

estudo uma vez que a exposição desnecessária será minimizado a partir de uma 

intervenção  adequada  evitando  condutas  erradas  e  preventivas  futuras  IH  com 
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implementação  de  ações  através  de  protocolos  O  Bundle  do  Cateter  Venoso 

Central “Bundles de cuidados”, em geral, são grupos de boas práticas referentes à 

determinada patologia,  que individualmente resultam em melhoria da assistência, 

mas  quando  implementadas  em  conjunto,  resultam  em  melhorias  ainda  mais 

substanciais.  As evidências científicas que corroboram cada elemento  do bundle 

estão  suficientemente  estabelecidas  a  ponto  de  serem  consideradas  o  cuidado 

padrão. 12

O segundo artigo, encaminhado a “Revista de Saúde Pública (USP impresso)” 

refere-se  à  capacitação  profissional  para  o  controle  de  infecção  hospitalar,  a 

educação permanente e estratégias que compreende um treinamento contínuo em 

serviço,  visando a capacitação e a qualificação dos recursos humanos,  tanto do 

ponto de vista técnico, quanto do relacionamento humano.

Demonstra a necessidade de sensibilizar e envolver profissionais que prestam 

cuidados aos pacientes,  e  aos que contribui  mesmo de forma indireta,  mas que 

tenha participação no processo da assistência, como também se deve ressaltar a 

importância das instituições de saúde em ter um setor de educação permanente 

para desenvolver treinamento de todo pessoal do serviço.  

 Foi grande o crescimento intelectual e cientifico da pesquisadora, tanto no que 

se refere aos modelos de pesquisa que abordam fatores relacionados à IH, quanto 

na leitura aprofundada da literatura que aborda a temática de investigação.

Com base nesses resultados, espera-se contribuir para a formulação de novos 

projetos de pesquisa, ensino e extensão junto a UFRN, mobilizando a participação 

de  bolsistas  de  iniciação  científica,  iniciação  à  docência  e  extensão,  além  de 

estimular os estudos no grupo de pesquisa do Centro de Ciências da Saúde, da 
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Enfermagem Clínica do Departamento de Enfermagem, como também em outras 

áreas da saúde da UFRN que possa contribuir no controle das infecções.

A experiência na área de Infecção Hospitalar  proporcionou o interesse com 

projetos de pesquisas relacionadas ao assunto uma vez ser sabedora que as IH são 

preveníveis,  desde  que  haja  um  comprometimento  dos  profissionais  junto  aos 

gestores e toda a equipe, que se possa trabalhar pelo bem comum do paciente sem 

riscos e sem seqüelas, mas com a consciência de um dever cumprido.

Com  a  conclusão  do  mestrado,  realizado  neste  mesmo  programa  junto  a 

UFRN, serão ampliadas as possibilidades da realização de um doutorado nesse 

mesmo programa.

Atualmente,  como  docente  do  ensino  superior  em  uma  Faculdade  de 

Enfermagem privada possibilitou a realização de atividades no ensino, na pesquisa e 

na extensão com a temática de Infecção Hospitalar.  Pretendo no futuro próximo 

participar de concursos para docente da UFRN e contribuir efetivamente para os 

programas existentes na área da saúde.

Acredito  que  o  presente  estudo  venha  contribuir  significativamente  para   a 

criação  e  implementação  de  um  protocolo  no  qual  os  profissionais  possam 

desenvolver   todos  os  cuidados  prestados  aos  pacientes  que  se  submetem  à 

inserção de CVC, uma vez que a verificação da existência de fatores de riscos de IH 

possibilitará a implementação de medidas preventivas para eliminação desses riscos 

a que os mesmos estão expostos.

Espero que a divulgação desses achados possa servir de base para a criação 

e implementação de protocolos, além de estimular outras pesquisas sobre a quebra 

de protocolos, assunto escasso na literatura científica. 
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APÊNDICE 1

Estão listadas abaixo todas as publicações geradas a partir do projeto inicial de 

pesquisa  (periódicos,  anais)  e  as  participações  em  congressos  (nacional  ou 

internacional).

Resumos apresentados:

 XI  Congresso  Brasileiro  de  Controle  de  Infecção  e  Epidemiologia 
Hospitalar no RJ 2008. 

 

Higiene das mãos durante a Inserção de Cateter Venoso Central  em uma 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um hospital universitário em Natal/RN 

Infecção  hospitalar  associado  ao  uso  de  cateter  vascular  e  quebra  de 

protocolos pelos profissionais de saúde na UTI de um hospital universitário 

em Natal/ 

Uso  de  barreira  de  precaução  durante  os  procedimentos  de  inserção  e 

manutenção de cateter central em uma UTI de Natal/RN. 

            II Congresso Multiprofissional da Saúde 2009 Natal/RN

Risco de infecção associado a falhas na inserção e manutenção de cateter 

venoso central - Natal/RN 

 II Congresso Norte-Nordeste de Epidemiologia e Controle das Infecções 
Hospitalares, Natal/RN  2009

Caracterização dos procedimentos de inserção de cateter venosos central na 

UTI de um hospital universitário, em Natal/RN
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 I Encontro Latino-Americano de Vigilância Sanitária Natal/RN  2009

Procedimentos  de  inserção  e  manutenção  de  cateter  venoso  central: 

Utilização de barreira de precaução em uma UTI de Natal/RN

Quebra de protocolos durante os procedimentos de inserção e manutenção 

de  Cateter  Venoso  Central  pelos  profissionais  de  saúde  na  UTI  de  um 

hospital universitário de Natal/RN

Inserção de Cateter Venoso Central: A prática da higienização das mãos em 

uma  unidade  de  terapia  intensiva  (UTI)  de  um  hospital  universitário  em 

Natal/RN

PRODUÇÃO CIENTÍFICA:

Artigos publicados em periódicos

• Infection in elderly patients hospitalized in a private institution in Natal/RN 

– 2008

                   Barreto AFG, Torres GV, Farias TYA 

                  Boulettin Fiep  (B3) (pubicado)

• Catheterizations delay bladder as risk factor for hospital infection of urinary 

tract: importance of nurses in prevention – 2009

                   Barreto AFG, Torres GV, Farias TYA

                  Boulettin Fiep  (B3) (pubicado)

• Incidence  Of  Infection  In  Patients  Temporary  With  A  Catheter  For 

Hemodialysis

• Infecção  em pacientes  idosos  internados em uma instituição  hospitalar 

privada em Natal/ RN 

   Barreto AFG, Torres GV, Farias TYA
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      Boulettin Fiep (B3) (pubicado)

Artigo concluído encaminhado para publicação:
- Educação Permanente em Controle de Infecção Hospitalar 

Artigo em construção:
-  Falhas  no  processo  de  higienização  das  mãos:  fatores  e  risco  para  Infecção 

Hospitalar.

- Avaliação do conhecimento dos profissionais da UTI de um hospital Universitário, 

sobre o controle das infecções hospitalares.
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APÊNDICE 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE DA UFRN

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TITULO DO PROJETO: Infecção hospitalar associado ao uso de cateter Venoso 

central e a quebra de protocolos pelos profissionais de saúde na UTI de um hospital 

universitário em Natal/RN.

OBJETIVO: Analisar a associação entre o índice de infecção hospitalar por inserção 

e manutenção de cateter vascular (cateter venoso central) e a quebra de protocolos 

(normas e rotinas) pelos profissionais de saúde que assistem pacientes na UTI de 

um hospital universitário em Natal/RN.

RISCOS: Os riscos associados à participação neste estudo são mínimos, por se 

tratar  de  pesquisa  cuja  coleta  de  dados  é  realizada  pela   observação  não 

participante e um questionário. Todos os dados que obtivermos serão guardados e 

manipulados em sigilo.  Nós assumimos o compromisso de não disponibilizarmos 

esses dados para terceiros (outras pessoas).

BENEFÍCIOS: Os  benefícios  em  participar  deste  estudo  decorrerão  após 

identificarmos se existe relação de infecção hospitalar com a quebra de protocolo 

pelos profissionais da UTI de um hospital universitário em Natal/RN, na inserção e 

manutenção de cateter vascular (cateter venoso central); onde apresentaremos os 

dados dos problemas encontrados, caso seja a conclusão do estudo, e apontaremos 
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sugestões para eliminar, minimizar e prevenir risco de infecção hospitalar, evitando 

desta  forma  dano  à  saúde  do  paciente  e  evitando  gastos  financeiros  com 

medicamentos e correlatos, exames, profissionais dentre outras necessidades. 

CONFIABILIDADE DO ESTUDO: Registros da sua participação neste estudo serão 

mantidos em sigilo. Nós guardaremos os registros de cada pessoa, e somente a 

pesquisadora responsável e colaboradores terão acesso a estas informações. Se 

qualquer relatório ou publicação resultar deste trabalho, a identificação do paciente e 

do profissional não serão revelados. Resultados serão relatados de forma sumariada 

e a pessoa não será identificada.

DANO ADVINDO DA PESQUISA  :   Se houver algum dano eventual decorrente desse 

estudo  será  de  responsabilidade  do  pesquisador  a  indenização  com  cobertura 

financeira do possível dano imediato ou tardio que venham a ser comprovado.

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA: Toda participação é voluntária. Não há penalidade 

para alguém que decide não participar neste estudo. Ninguém será penalizado se 

decidir  desistir  de  participar  do  estudo,  em qualquer  época.  Como a  coleta  das 

informações deste estudo consistirá também em responder a questionários, caso o 

entrevistado considere alguma pergunta constrangedora, o mesmo tem o direito de 

se recusar a responder tal questionamento.

CONSENTIMENTO PARA PARTICIPAÇÃO: Eu fui devidamente esclarecido quanto 

aos  objetivos  da  pesquisa,  aos  procedimentos  aos  quais  serei  submetido  e  os 

possíveis  riscos  envolvidos.  Estou  de  acordo  em  participar  voluntariamente  no 

estudo, sendo que minha participação não implicará em custos ou prejuízos, sejam 

esses custos ou prejuízos de caráter econômico, social, psicológico ou moral, sendo 

garantido  o  anonimato  e  o  sigilo  dos  dados referentes  à  minha identificação.  O 

pesquisador responsável me garantiu disponibilizar qualquer esclarecido adicional 
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que eu venha a solicitar  durante o curso da  pesquisa  e o direito  de desistir  da 

participação  em  qualquer  momento,  sem  que  a  minha  desistência  implique  em 

qualquer prejuízo a minha pessoa ou minha família. 

Nome do participante: __________________________________________

                                    ___________________________________________

                                                                                  Assinatura

Nome da pessoa ou responsável legal_____________________________________

Assinatura do Responsável ____________________________________________   

COMPROMISSO DO PESQUISADOR

Eu discuti as questões acima apresentadas com cada participante no estudo ou com 

o  seu representante  legalmente  autorizado.  É minha opinião  que cada indivíduo 

entenda os riscos, benefícios e obrigações relacionadas a esta pesquisa.  

________________________________________________Natal, Data: ___/__/__

           

               Assinatura do Pesquisador

Analúcia Filgueira Gouveia Barreto (84)99825204 analuciabarreto@yahoo.com.br

End. Rua dos Cajueiros Qda 01 N° 03 nova Parnamirim, RN, CEP-59.150-600.

Gilson de Vasconcelos Torres Tel. (84)99841367 gvt@ufrnet.br

Comitê de ética: tel: (84)32153135, cepufrn@reitoria.ufrn.br

mailto:cepufrn@reitoria.ufrn.br
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APÊNDICE 3

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

PROTOCOLO  DA  PESQUISA Este  protocolo  de  avaliação  constituí-se 

instrumento  da  pesquisa  que tem como orientador  Professor  Dr.  Gilson 

de  Vasconcelos  Torres  e  Orientanda  Prof(a)  Esp.  Analúcia  Filgueira 

Gouveia Barreto. A participação é voluntária e não implica em nenhuma 

forma de remuneração aos pesquisadores.
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APÊNDICE 4
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INSTRUMENTO DE PESQUISA NA UTI DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES - HUOL

COLETA DE DADOS DO PACIENTE
FICHA Nº ___  REGISTRO_______

A. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE

Idade: ____ anos;Data Nascimento______________ ; Sexo: (    ) 1. Masculino 2.Feminino; 

Grau de Instrução: (   ) 1. Não alfabetizado 2. Fundamental incompleto 3.     Fundamental 4. Médio completo 

5. Médio incompleto 6. Superior completo 7. Superior incompleto  8. Pós-graduado

B. DADOS CLÍNICOS

B1.Diagnóstico Médico: ___________________________________________    B2.Doença pré-existente: _________________________________________

B3.Data de internação: ____/____/____       B4  Data de Inserção do Cateter:  ____/____/____      (   ) Manhã         (   ) Tarde

B5  Tempo de permanência na UTI durante o estudo: __________   B6  Sinais clínicos de infecção: (   )  1. Sim:     (    ) Local     (    ) Sistêmico  2. Não 

B7 Presença de sinais flogísticos no local de inserção do CVC:  1. Sim (   )  2.Não (   )   Dor (   )  Rubor (   )  Sensibilidade (   )  

B8  Data de retirada do Cateter: ____/____/____    B8 Data do surgimento dos primeiros sintomas de Infecção Relacionada a CVC: ___/___/___

B9 Data da confirmação do diagnóstico de Infecção Relacionada a  CVC:  ___/___/___ De 48 a 72 Horas  1. Sim 2.  Não (    )

Após 72 Horas 1. Sim 2.  Não  (    )

  MOTIVO DA REMOÇÃO E/OU TROCA DE CVC
    NOTA: Este instrumento foi adaptado pelos Guidelines for Prevention of Intravacular  cateter-related infections. CDC Atlanta                                                                                                         

DATA/EVENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Checagem: 1. Sim        2. Não

B10 Apresenta  supuração  no  local  da 
punção.

B11 Apresenta  obstrução dos lumens.

B12 Apresenta  mal  posicionamento  do 
CVC.

B13 Realizou  hemocultura  em  veia 
periférica.

B14 Enviou ponta de cateter  (5  cm distal) 
para analise bacteriológica.

B15

Sepsis laboratorialmente confirmada.
Patôgeno(s) encontrado(s)
Na 
Hemocultura----------------------------
Na ponta de cateter------------------------

B16 Sepsis clínica confirmadas.
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C. PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO E MANUTENÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL – CVC

FICHA Nº ___              REGISTRO_______
 
 NOTA: Este instrumento foi adaptado pelos Guidelines for Prevention of Intravacular  cateter-related infections. CDC Atlanta.

DATA/EVENTO
Checagem: 1. Sim        2. Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

C1
Paciente  tem hemocultura  positiva  para 
um  patógeno,  e  o  mesmo  está 
relacionado à infecção em outro sitio.

C2  Patógeno contaminante de pele (anotar 
achados na barra da folha).

C3

Paciente  tem  pelo  menos  um  dos 
seguintes sinais ou sintomas: 
Febre (  ) - temperatura axilar > 38°C (  ), 
calafrios(   ), hipotensão (  ).

C4
 Sinais e sintomas e achados laboratoriais 
positivos  relacionados  à  infecção  em 
CVC.

D. CRITÉRIOS PARA DEFINIÇÕES DE INFECÇÕES DA CORRENTE SANGUÍNEA (ICS) (NNISS): ASSOCIADA A CATÉTER VASCULAR

NOTA: Este instrumento foi adaptado pelos Guidelines for Prevention of Intravacular  cateter-related infections. CDC Atlanta.
DATA/EVENTO

Checagem: 1. Sim        2. Não 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

D1
O dispositivo vascular está presente por 
um período de 48 horas antes do início 
da infecção.

D2
O intervalo de tempo entre o início da 
infecção  e  a  inserção  do  cateter  é 
menor do que 48 horas.

D3 O  inicio  da  infecção  ocorreu  até  48 
horas após a retirada do cateter.

D4

Tem  resultado  de  Cultura 
semiquantitativa  positiva  (>15 
UFC/segmento de cateter) (    )
 OU  cultura  quantitativa  positiva  da 
ponta do cateter  (>10³  UFC/segmento 
de  cateter  em que  há  crescimento  do 
mesmo microrganismo (    )

OBS: OUTROS PATÓGENOS ENCONTRADOS : _____________________________________________________________________________________________________________
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INSTRUMENTO DE PESQUISA
COLETA DE DADOS DOS PROFISSIONAIS DA UTI DO HUOL

FICHA Nº ___           REGISTRO_______
A. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL
A1 Idade: ____ anos A2  Sexo: (    )    1. Masculino 2. Feminino     

B.   CATEGORIA PROFISSIONAL
B1 (    )  1. Médico 2. Médico Residente

C. IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
C1 Tempo de Serviço na Instituição: ______ anos C2 Tempo de Serviço na UTI:   ______ anos C3  Unidade de Trabalho: (    ) 1. UTI 2. Outro Setor
C4  Realizou algum curso em UTI nos últimos 5 anos: (    )  1. Sim           2.  Não           

1. Especialização _____ anos 2. Capacitação _____ anos 3. Simpósio _____ anos  4. Seminário _____ anos 5. Atualização _____ anos
D. CONDUTA DO PROFISSIONAL
D1  Existe  Protocolos de  Inserção e Manutenção de CVC nesse setor ?
(    ) 1. Sim           2.  Não    
D2  Conhece os Protocolos de  Inserção e Manutenção de CVC ?

(    ) 1. Sim           2. Não            
D3  Segue todos os passos dos Protocolos de  Inserção e Manutenção de CVC:
(    ) 1. Sim           2. Não
D4  O que leva o Profissional de saúde a não cumprir todos os passos do Protocolo  de  Inserção e Manutenção 
de CVC:

E. PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO 

NOTA: Este instrumento foi adaptado pelos Guidelines for Prevention of Intravacular  cateter-related infections. CDC Atlanta.
DATA/EVENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Checagem: 1. Sim        2. Não

D5
Tem conhecimento das taxas de infecção 
de corrente sanguínea da UTI do Hospital 
Universitário (   ). 

D6  Usa técnica asséptica. (    ).

D7 Realiza higienização  das mãos antes  de 
manipular o cateter (   ) e após (   )           

D8 
Durante  a  inserção  do  cateter  Usa  luva 
estéril  (   ),  luva  de  procedimento(    ) 
contamina a luva estéril e a usa (   )          

D9

Usa  barreira  de  precaução  máxima: 
máscara(   )  touca(   )  luva  estéri(   ), 
avental longo e estéril( ) campo ampliado 
e estéril durante a inserção do CVC(   ), 
Jaleco (   ) Campo pequeno estéril (   ).

D10

Realiza anti-sepsia da pele: 
Clorexidina alcóolica 0,5% (    ), 
PVPI alcoólico 10% (    ), 
Álcool 70% (    )

D11

No  curativo  usa  gaze  estéril  (  )  ou 
curativo semipermeável de poliuretano  
 (     )    Outros  (    ) 
Especificar------------------------------------
----------------------       
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INSTRUMENTO DE PESQUISA

COLETA DE DADOS DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA UTI DO HUOL

FICHA Nº ___           REGISTRO---------------------

E. IDENTIFICAÇÃO PESSOAL

E1. Idade: ____ anos E2. Sexo: (    ) 1. Masculino 2. Feminino E3. Grau de Instrução: (    ) 1. Médio completo. 2. Superior incompleto 

3. Superior completo 4. Pós-graduado

F. CATEGORIA PROFISSIONAL

F1  1. Enfermeiro 2. Técnico de enfermagem 3. Auxiliar de enfermagem (    )

G. IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL

G1 Tempo de Serviço na Instituição: ______ anos G2 Tempo de Serviço na UTI:   ______ anos G3. Unidade de Trabalho: (    ) 1. UTI 2. Setor de Urgência 3.Outro Setor

G4  Realizou algum curso em UTI nos últimos 5 anos: (    )  1. Sim           2.  Não    

Especialização _____ anos 2. Capacitação _____ anos 3. Simpósio _____ anos 4. Seminário _____ anos 5. Atualização _____ anos

H. CONDUTA DO PROFISSIONAL

H1 Existe  Protocolos de  Inserção e Manutenção de CVC nesse setor ?

(    ) 1. Sim 2. Não 

H2 Conhece os Protocolos de  Inserção e Manutenção de CVC ?

(    ) 1. Sim 2. Não

H3 Segue todos os passos dos Protocolos de  Inserção e Manutenção de CVC ? 

(    ) 1. Sim 2. Não

H4 O que leva o Profissional de saúde a não cumprir todos os passos do Protocolo de Inserção e 
Manutenção de CVC:
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I. MANUTENÇÃO DO CVC

FICHA Nº ___          REGISTRO----------------------
NOTA: Este instrumento foi adaptado pelos Guidelines for Prevention of Intravacular  cateter-related infections. CDC Atlanta.

DATA/EVENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

30

Checagem: 1. Sim        2. Não

I 1
Posiciona a cabeça do paciente sempre 
do lado oposto do curativo, durante a 
troca do mesmo. 

I 2

Monitora  sítio  de  inserção  dos 
cateteres  na  troca  do  curativo 
.registrando no prontuário. (anotações 
de enfermagem).

I 3
Troca  o  curativo  (  no  caso  de  ser 
transparente)  de  inserção  do  cateter 
pelo menos semanalmente.

I 4

Troca a cada 48 horas se o curativo se 
mantiver seco (curativo feito c/ gaze); 
se  houver  intercorrência  como: 
Presença  de  umidade  ou  perda  da 
adesividade, Efetua a troca imediata? 
OBS: Se a troca for diária anotar como 
observação.

I 5 Faz uso de antibióticos tópico no sítio 
de inserção do cateter. 

I 6  Usa  técnica  asséptica  durante  o 
procedimento (curativo). 

I 7 Realiza higienização  das mãos antes 
de manipular o cateter (   ) e após (   ) 

I 8
Durante a troca do curativo Usa luva 
estéril (  ), luva de procedimento(   ) 
contamina a luva estéril e a usa (   ) 

 I 9

Usa  barreira  de  precaução  máxima: 
máscara(   )  touca(   )  luva estéri(   ), 
avental  longo  e  estéri  (  )  campo 
ampliado e estéril  durante a inserção 
do  CVC(    ),  Jaleco  (    )  Campo 
pequeno estéril(   )
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I 10

Realiza anti-sepsia da pele:  
clorexidina alcoólica 0,5% (  )
PVPI alcoólico10% (  ), Álcool  70%
 (  ). OBS: Se usar apenas um desses 
como  rotina,  registrar  como 
observação. 

I 11

O curativo é feito com gaze estéril (   ) 
ou  curativo  semipermeável  de 
poliuretano    (     )    Outros  (    ) 
Especificar---------------------------------
-------------------------       

I 12 Troca o equipo de infusão do CVC a 
cada 72hs. 

J. FATORES DE RISCO DAS COMPLICAÇÕES ASSSOCIADAS AO CVC
FICHA N° ______   REGISTRO___________________

DATA/EVENTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

30

Checagem: 1. Sim        2. Não

J 1

Composição dos cateteres: 
Lúmen único  (   )   
Duplo Lúmen  (   )  
Múltiplolúmen (   ) mais de dois.

J 2

Escolha do local de punção: 
Veia Subclávia (    )    
Veia Jugular  (    )  
Veia Femoral  (    ) 

J 3  Realizou radiografia do tórax 

J 4

Tipos de material do  CVC :
1. Cloreto polivinil ou polietileno (   ) 
2.Politetrafluoretileno  (PTFE)  ou 
poliuretano (     )
3.Silicone  (     )   
4.   Especificar  Outros  (      ) 
-------------- 
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ANEXO 1
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ABSTRACT 

This is a study descriptive cross-sectional and quantitative approaches, which aimed to 

analyze the association between hospital  infection rate for insertion, maintenance of 

central venous catheter and the breakdown of protocols (rules and routines) by health 

professionals assisting patients in the ICU of a university hospital in Natal / RN. The 

process  of  data  collection  was  through  observation  with  structured  form,  refers  to 

medical  records and structured questionnaires with  health professionals.  The results 

were  organized,  tabulated,  categorized  and  analyzed  using  SPSS  14.0.  The 

characterization  of  the  subjects  was  performed  using  descriptive  and  inferential 

statistics,  taking  into  account  the  nature  of  the  variables,  with  analysis  of  variance 

(ANOVA)  and  Spearman  correlation  test,  it  was  a  discussion  of  the  information 

obtained,  considering  the  mean,  standard  deviation,  coefficient  of  variance  and 

standard error. The variables that showed a higher level of correlation were treated with 

the application of significance tests. As the results, 71% of participants were female and 

29% male, age ranged from 18 to 85 years (52.6 ± 22.5). The insertion, there was a 

variation from 0 to 5 errors (1.2 ± 1.4), during maintenance, the average was 2.3 ± 0.9 

errors, ranging from 0 to 4. During the insertion and maintenance of CVC, patients who 

had been an infection ranging from 2 to 9 mistakes (4.2 ± 1.7), since those who did not 

show the  variation  goes from 0  to  5  errors (2,  8  ±  1.5).  The correlation coefficient 

between the risk of  infection throughout the process and the risk of infection at  the 

insertion showed strong and significant (r = 0.845 p = 0.000) and in relation to risk of 

infection  in  maintenance  was  moderate  and  significant  (r  =  0.551  p  =  0.001).  The 

mistakes made by professionals in the procedures for insertion and maintenance of the 

catheter, associated with other conditions, shown as a risk factor for the of IH.

Keywords: Cross Infection, Catheterization Central Venous
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