
Recomendação de boas práticas  
ACESSOS VASCULARES CENTRAIS





 I. Preâmbulo 
Atualmente, verifica-se o aumento de pessoas com doença oncológica, e com necessidade 
de receber tratamentos antineoplásicos cada vez mais complexos. A existência de um 
acesso vascular adequado é, por isso, fundamental e deve ser considerado na avaliação 
do doente e nas suas decisões terapêuticas (Schiffer et al., 2013).
A inserção e os cuidados de manutenção dos cateteres venosos centrais (CVC) requerem 
uma abordagem multidisciplinar. No entanto, o enfermeiro é o responsável por garantir 
a segurança e eficiência da sua utilização e a gestão de possíveis complicações (Nunes & 
Alminhas, 2012).
A evidência científica não recomenda um único tipo de Acesso Vascular Central para o 
doente oncológico, devendo a escolha do mesmo ser influenciada pelo tipo de terapêutica 
administrada, previsão do tempo de tratamento, frequência da sua utilização, necessidade de 
transfusão de hemoderivados, condição da rede venosa periférica do doente e sua capacidade 
de colaboração nos cuidados ao cateter (Schiffer et al., 2013; Zerati et al., 2016).
Este documento tem como objetivo a uniformização das recomendações de boas práticas 
relativamente à utilização dos Acessos Vasculares Centrais em três domínios diferentes: 
Inserção, Manipulação e Manutenção.

 II. Metodologia utilizada 
Como metodologia utilizou-se a técnica de Focus Group. Partiu-se de um grupo de peritos 
constituído por 7 enfermeiros de diferentes instituições hospitalares e experiências na 
utilização destes acessos vasculares, onde se definiram as linhas gerais a considerar na 
construção das recomendações. Seguiu-se uma revisão da literatura para sistematizar 
procedimentos relacionados com a prática clínica em oncologia. 
A literatura científica na área dos acessos vasculares foi aprofundada nas componentes 
relacionadas com indicações para cateterismo central, nos materiais e técnicas utilizados 
na sua utilização e na gestão dos diferentes dispositivos. Com estes pressupostos foi 
construído no Google Forms o formulário Práticas Clínicas de Enfermagem nos Acessos 
Vasculares, para validar estes procedimentos. A amostragem baseou-se na técnica de 
amostragem não aleatória por conveniência, ao selecionar enfermeiros com mais de 5 
anos a trabalhar com doentes oncológicos e com prática clínica em Acessos Vasculares 
Centrais. Os resultados, com 23 respostas anónimas, permitiram construir e validar este 
documento. Posteriormente o documento foi validado por 2 enfermeiros independentes do 
grupo inicial.



 III. Procedimentos de Boas Práticas 

A. Inserção do Acesso Vascular Central

O uso de técnicas ecográficas tem vindo a reduzir os riscos associados à inserção e 
posteriores complicações. O local de inserção na subclávia ou na jugular interna devem 
ser privilegiados (Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Shaw et al., 2017). 
As superfícies lisas, como o silicone, desencorajam a colonização bacteriana e devem ser 
a primeira opção de escolha nos CVC de longa duração(O’Grady et al., 2011; Shaw et 
al., 2017).
A adequada inserção pode determinar o incremento ou diminuição dos riscos de infeção e/
ou mecânicos associados ao dispositivo (Moureau, 2019). Os primeiros sinais e sintomas 
de infeção relacionada com o CVC associados à inserção e/ou tunelização podem observar-
se nos primeiros dias pós-inserção (O’Grady et al., 2011). As complicações mecânicas 
associadas ao posicionamento incorreto da ponta do CVC surgem principalmente nas 
primeiras 2 semanas (Gunawansa et al., 2018).

Linha Orientadora para a Escolha do Acesso Vascular Central
A natureza da infusão a administrar (pH entre 5 e 9, e osmolaridade > 600 mOsm/L), a 
vascularização adequada (≤ 2 veias palpáveis/visíveis com dificuldade na canulação), as 
flebectomias frequentes (≥ 3 dia) e a duração do regime terapêutico (≥ 6 dias) são fatores 
importantes para a indicação do acesso vascular (Chopra et al., 2015; Moureau, 2019) 
(Figura 1):

 

Figura 1. Linha orientadora para indicação do Acesso Vascular Central
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Tambem as características individuais do doente (ex. pediátrico ou adulto) relacionadas 
com a patologia, com o tratamento e a alteração da imagem corporal são fatores 
importantes para a escolha do tipo de Acesso Vascular Central (Tabela 1) (Chopra et al., 
2015; Moureau, 2019).

Tabela 1. Características de cada tipologia de Acesso Vascular Central

Tipo Duração de uso Vantagens Desvantagens

Não Tunelizado 
(tipo Certofix®)

Curta (menos de 2 a 3 
semanas)

Segurança elevada; 
Custos de inserção e 
remoção baixos

Alto risco de infeção

Tunelizado 
(tipo Hickman™)

Longa (semanas a meses) Sem necessidade 
de penso após 
cicatrização do local 
de inserção

Custos de inserção 
elevados

Implantável 
(tipo Implantofix® 
e Port-PICC)

Longa Melhoria da imagem 
corporal; Conforto; 
Sem necessidade de 
cuidados no local de 
inserção quando não 
utilizado

Custos de 
inserção elevados; 
Desaconselhado 
para infusão de 
produtos biológicos ou 
alimentação parentérica 
e colheitas sanguíneas; 
via única

Cateter Central de 
Inserção Periférica 
(PICC)

Intermédia (3 meses) /
Longa

Segurança elevada; 
Custos de inserção e 
remoção baixos

Risco elevado de 
complicações na 
utilização  em Cuidados 
Intensivos

Recomendações durante a inserção 
1. Inserir o cateter em ambiente controlado (preferencialmente com ventilação 

mecânica de pressão positiva) do bloco operatório (DGS, 2015; Moureau, 2019; 
O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

2. Realizar banho com clorohexidina a 2 % no dia anterior à cirurgia e com pelo menos 
2 horas de antecedência no dia da cirurgia (DGS, 2015; Moureau, 2019; O’Grady 
et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).



3. Efetuar a higiene das mãos com solução antisséptica de base alcoólica para efetuar 
a palpação do local de introdução antes da descontaminação da pele (DGS, 2015; 
Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

4. Realizar preparação pré-cirúrgica das mãos e precauções de barreira máximas (bata e 
luvas estéreis, touca e máscara) pelos profissionais intervenientes numa distância de 2 
metros (DGS, 2015; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

5. Realizar antissepsia da pele do doente com clorohexidina a 2 % em álcool antes da 
colocação do cateter e deixar secar durante pelo menos 30 segundos  (DGS, 2015; 
Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

6. Usar campo cirúrgico que cubra na totalidade a área de intervenção (DGS, 2015; 
Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

7. Se a tentativa de inserção falhar, o CVC deve ser inutilizado (DGS, 2015; Moureau, 
2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

8. A remoção da sutura efectua-se após o crescimento suficiente dos tecidos 
(aproximadamente 10 dias) de modo a cicatrizar e fixar o cateter totalmente implantado. 
No CVC de curta duração (tipo Certofix®) nunca deve ser retirada a sutura; os PICC 
não são suturados e são fixados através de dispositivos (Commission, 2012; Moureau, 
2019). No caso particular dos cateteres com dacron-cuff (tipo Hickman™) a sutura 
do local de fixação deve ser removida aproximadamente aos 21 dias. O objetivo do 
dacron-cuff é encerrar o local de inserção para diminuir o risco de infeção da região 
tunelizada (Commission, 2012; Moureau, 2019).

9. Após inserção do acesso vascular, substituir o penso sempre que se verifique uma 
das seguintes condições (DGS, 2015; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp 
& Karnatak, 2018): 
· Penso visivelmente sujo com sangue ou descolado da pele; 
· Penso com compressa  de 48 a 72h; 
· Penso transparente de 7/7 dias. 



10. Para facilitar a avaliação e prestação de cuidados, o procedimento deve ser registado 
no processo clínico fazendo referência ao nome do profissional que colocou o acesso 
vascular, data, local, tamanho do cateter introduzido e motivo de inserção (DGS, 
2015; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

11. Deve proceder-se a uma avaliação regular, com registo das necessidades clínicas da 
permanência do acesso vascular, o qual deve ser removido caso não seja necessário. 
Desaconselhar a atitude “just-in-case” (Chopra et al., 2015; Commission, 2012; 
DGS, 2015; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

B. Utilização do Acesso Vascular Central

A gestão do acesso vascular compreende todas as atividades relacionadas direta e 
indiretamente com o cuidado ao dispositivo (Ver Norma Institucional).
Entende-se por manipulação de acesso vascular toda a ação de contacto do profissional  
com o cateter e abertura da linha para a realização de qualquer procedimento 
(administração de terapêutica, colheita de sangue)(Chopra et al., 2015; Commission, 
2012; DGS, 2015; José Martinez et al., 2018; Moureau, 2019; Nabhani-Gebara & 
Salman, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).

Considerações gerais

• Utilizar técnica asséptica na sua manipulação (Chopra et al., 2015; Commission, 
2012; DGS, 2015; Manuel Martinez et al., 2015; Moureau, 2019; O’Grady et al., 
2011), de forma a prevenir o risco de introdução de microrganismos. Inclui o uso de 
material esterilizado, à exceção da bata e máscara (Moureau, 2019).

• Quando o acesso vascular tem mais que um lúmen, todo o material deve ser 
individualizado, as compressas e as seringas não são partilhadas entre as diferentes 
vias (Commission, 2012; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 
2018). 

• Quando for necessário efetuar colheitas num cateter multilúmen, todas as perfusões 
em curso devem ser interrompidas, de forma a evitar falsos resultados analíticos 
(Commission, 2012; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018).



O quadro seguinte resume as Recomendações para Boas Práticas com o material utilizado 
para as diferentes técnicas e a gestão do dispositivo do Acesso Vascular Central:

Recomendações

Materiais 
utilizados

1. Usar sempre conector de pressão neutra na manipulação do CVC (Commission, 
2012; Kramer et al., 2006; JM Martinez et al., 2019; Moureau & Flynn, 2015; 
O’Grady et al., 2011; Pittiruti et al., 2016; Rupp & Karnatak, 2018) à exceção 
da colheita para hemoculturas, que será efetuada diretamente do lúmen do CVC  
(Commission, 2012; Garcia et al., 2018; JM Martinez et al., 2019).

2. Não utilizar seringas com volume inferior a 10 ml, para evitar uma pressão 
excessiva, que poderá danificar o cateter (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2011; Rupp and Rajendra Karnatak, 2018; Martinez et al., 2018; 
Martinez et al., 2019; Pittiruti et al., 2016; Nursing Infusion Society, 2021).

3. Após colheita sanguínea, suporte transfusional ou alimentação parentérica 
lipídica, lavagem com 20 ml de soro fisiológico (SF). (José Martinez et al., 
2018; O’Grady et al., 2011; Pittiruti et al., 2016; Ramada et al., 2018; Rupp & 
Karnatak, 2018). 

4. Usar solução antisséptica com chlorohexidina a 2 % em solução alcoólica nos 
processos de desinfeção (Hong et al., 2013; Manuel Martinez et al., 2015; 
Moureau, 2019). 

Técnicas 
utilizadas

1. “Push-Pause” ou técnica turbulenta de administração de ≥10 ml de SF para a 
lavagem do lúmen do CVC em impulsos (lentamente) de ± 2.5 ml (Chopra et 
al., 2015; Commission, 2012; DGS, 2015; José Martinez et al., 2018; Moureau, 
2019; Pittiruti et al., 2016; Rupp & Karnatak, 2018; Smith et al., 2017). 

2. Técnica de pressão positiva: clampagem da via do CVC previamente à remoção 
da seringa (Chopra et al., 2015; Commission, 2012; DGS, 2015; José Martinez 
et al., 2018; Moureau, 2019; Pittiruti et al., 2016; Rupp & Karnatak, 2018; 
Smith et al., 2017).

Recomendações

Gestão do 
dispositivo  
do CVC

1. Substituir sistemas de soros, torneiras, conectores e prelongadores, de 72/72 
horas, no máximo até 96 horas (O’Grady et al., 2011).

2. Substituir os sistemas utilizados para administração de sangue e/ou derivados no 
final da perfusão (máximo 4 horas)(O’Grady et al., 2011).

3. Substituir os sistemas de albumina em períodos ≤24/24 horas (O’Grady et al., 
2011).

4. Substituir os sistemas de propofol em períodos de 6 a 12 horas (O’Grady et al., 
2011).



Recomendações

Gestão do 
dispositivo  
do CVC   
(continuação)

5. Substituir os sistemas de administração e filtro (1.2 μg) utilizados para 
alimentação parentérica completa 3-1 (com emulsões lipídicas) de 24/24 horas; 
e os das alimentações parentéricas parciais 2-1 (dextrose/aminoácidos/sem 
emulsões lipídicas) com filtro (0,2 μg ou superior) de 48/48 horas (O’Grady et 
al., 2011).

6. Na alimentação parentérica, em perfusão através do cateter de duplo/triplo 
lúmen, um dos lúmenes deve ser reservado apenas para esse efeito, de forma 
claramente identificada (Kovacevich et al., 2019; O’Grady et al., 2011). Não 
existe evidência científica de qual o lúmen mais adequado para efetuar a 
administração, sendo que nos cateteres de curta duração deve privilegiar-se o 
uso da via distal para este efeito, quando administrada alimentação parentérica 
de forma isolada (Kovacevich et al., 2019; O’Grady et al., 2011). Não deve ser 
administrada alimentação parentérica concomitantemente com outras perfusões 
na mesma via do CVC (Kovacevich et al., 2019; O’Grady et al., 2011). 

7. O uso de torneiras encontra-se desaconselhado e não deve ser usado por rotina 
(Sengul et al., 2020). 

8. Descontaminar os pontos de acesso dos sistemas e prolongadores (obturador, 
torneiras de três vias, etc.) por fricção com clorohexidina a 2% em álcool 
durante 15 segundos e deixar secar antes de conectar qualquer dispositivo estéril 
(DGS, 2015; O’Grady et al., 2011). 

9. NUNCA deve ser manipulado o conector vindo da comunidade, deve ser 
sempre substituído previamente à manipulação (diminui o risco de flush séptico 
associado ao lúmen do conector) (O’Grady et al., 2011).

10. A heparinização, quando recomendada (ver normas institucionais), deve ser 
efetuada sempre após salinização (≥10 ml) (Pittiruti et al., 2016). Nos doentes 
com necessidade de efetuar exames durante o internamento e que necessitem de 
remover a linha para sua realização e com causa justificada pelo estado clínico 
do doente, não será necessário efetuar heparinização (Pittiruti et al., 2016).  
Uma vez retirado, o sistema de perfusão deverá ser rejeitado (Commission, 
2012; Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Rupp & Karnatak, 2018; Schiffer 
et al., 2013). 

11. No ato da inserção do Acesso Vascular Central, não existe benefício no uso de 
anticoagulante para prevenir obstruções intraluminais, pelo que o seu uso está 
desaconselhado (Pittiruti et al., 2016). 



Uso do dispositivo vascular periférico em doentes com Acesso Vascular Central

Num doente com CVC “in situ” deve desaconselhar-se a punção periférica para efetuar 
perfusões/infusões (Cheng et al., 2016; Stevens, 2015).
Nos doentes com CVC totalmente implantado deve ser ponderada a colheita sanguínea 
através do dispositivo, sendo que em nenhum caso um doente portador de CVC poderá 
ser puncionado sem o seu consentimento (Lebeaux et al., 2014; Moureau, 2019).

C. Manutenção periódica do Acesso Vascular Central

É de consenso internacional que deve ser efetuada a manutenção periódica do Acesso 
Vascular Central (Chopra et al., 2015; Commission, 2012; Moureau, 2019; O’Grady et 
al., 2011; Pittiruti et al., 2016; Schiffer et al., 2013; Smith et al., 2017). Não existe evidência 
científica consistente para determinar o tempo máximo periódico de manutenção. 
Tendo em atenção a utilização do CVC em função do regime terapêutico definido 
(tratamentos, análises, pensos,...), a recomendação atribuída pelos fabricantes é que a 
oclusão intraluminal do Cateter é associada à eficácia do flush e não à sua frequência 
(Pittiruti et al., 2016; Smith et al., 2017). A manutenção do cateter é recomendável em 
períodos que não ultrapassem as 4 semanas (Chopra et al., 2015; Commission, 2012; 
Moureau, 2019; O’Grady et al., 2011; Pittiruti et al., 2016; Schiffer et al., 2013; Smith 
et al., 2017). 

D. Remoção de bomba de infusão elastomérica portátil (infusor)

As bombas de infusão elastomérica portáteis permitem fornecer infusões prolongadas 
de uma variedade de tratamentos de quimioterapia (Nabhani-Gebara & Salman, 
2019). Estas conectam-se ao  CVCTI (cateter venoso central totalmente implantado) e 
permitem que o doente cumpra o protocolo de quimioterapia em regime de ambulatório. 
Este facto torna-se vantajoso, por ser mais confortável para o doente, e permite uma 
redução de custos associados aos cuidados (Nabhani-Gebara & Salman, 2019).



Material utilizado Procedimento (adaptado de Leventon, 2019)

 · Luvas esterilizadas
 · Luvas para manipulação 

de citostáticos
 · Bata reforçada
 · Máscara com viseira
 · Campo esterilizado
 · Agulha de diluição
 · Seringa - 10 e 20 ml
 · NaCl 0,9% - 20 ml
 · Compressas esterilizadas 

10x10cm
 · Clorohexidina 2% em 

alcool
 · Penso oclusivo

1. Instruir sobre o procedimento e pedir consentimento e 
colaboração do doente

2. Posicionar o doente (decúbito dorsal ou em semi-folwer) 
3. Higienizar as mãos 
4. Reunir o material 
5. Colocar máscara com viseira e bata 
6. Calçar luvas de citostáticos
7. Verificar se o infusor de quimioterapia está vazio (termina 

quando o indicador de nível se encontra perto do zero e/
ou o balão está vazio e completamente desinsuflado)

8. Fechar o clampe da linha de infusão 
9. Desconectar o infusor do doente. 
10. Eliminar o infusor assegurando a triagem correta dos 

resíduos
11. Realizar manutenção do CVCTI 
12. Higienizar as mãos 
13. Documentar nos sistemas de informação em uso na 

instituição o procedimento
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