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cateter venoso central: que práticas 
na procura da excelência
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Os doentes críticos/oncológicos com Cateter Venoso Central possuem um elevado risco de infecção 
relacionada com o cateter, o que aumenta a morbilidade, mortalidade e os custos dos cuidados de 
saúde, pelo que as intervenções realizadas pelos enfermeiros para a tentativa de evitar e contro-
lar a infecção são fulcrais para a qualidade dos cuidados prestados. Concluiu-se que, apesar de 
existirem orientações e recomendações disponíveis, existem diferentes abordagens no controlo 
da infecção relacionada com o CVC entre profissionais e instituições e a prática actual não tem sido 
formalmente pesquisada. Assim, uma maior aderência às orientações e recomendações iria ajudar 
na padronização das melhores práticas e facilitar a prática baseada na evidência. 
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ABSTRACT: Critical patients/oncology with Central Venous Catheter have a high infection risk related 
to the catheter, which increases the morbidity, mortality and costs of health care, so that the nurses’ 
interventions to attempt to prevent and control infection is crucial for the quality of care. It was 
concluded that, despite guidelines and recommendations available, there are different approaches 
in the control of infection associated with CVC between professionals and institutions and the 
current practice has not been formally investigated. Thus a greater adherence to guidelines and 
recommendations would help in the standardization of best practices and facilitate practice based 
on evidence.
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Introdução
O cateter venoso central (CVC) tem sido cada vez 

mais utilizado no cuidar de pessoas que necessitam de 
intervenções terapêuticas complexas, nomeadamente no 
doente crítico e no tratamento do doente oncológico. Con-
tudo, se por um lado esta técnica facilita a prática de proce-
dimentos terapêuticos, por outro, pode constituir um grave 
problema na vida de um doente. Por isso, além da correcta 
colocação do cateter, não é menos importante a segurança 

e eficiência na sua utilização e manipulação, cumprindo à 
Enfermagem um papel fundamental. Assim, exige-se ao 
enfermeiro que preste cuidados de qualidade ao doente 
com cateter venoso central, para assegurar o seu correcto 
funcionamento e despistar possíveis complicações. Neste 
sentido, surge este artigo de revisão sistemática da literatura 
onde se pretende identificar práticas e aprofundar conheci-
mentos relacionados com as intervenções de enfermagem 
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