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RESUMO

As infecções relacionadas ao uso do Cateter Venoso Central (CVC) constituem-se de um problema de grande relevância, pois o uso do cateter está 
inteiramente ligado as Infecções da Corrente Sanguínea (ICS). Este estudo refere-se as medidas tomadas pela equipe multiprofissional 
relacionada à prevenção e o controle de infecção em CVC no setor de Nefrologia. Realizou-se uma pesquisa de campo de caráter observacional 
com abordagem quantitativa e descritiva, que objetiva observar e descrever o atendimento da equipe multiprofissional que atua no Setor de 
Nefrologia do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), com o auxílio de um questionário estruturado composto por quatorze questões 
observacionais, no qual foi utilizado na observação das pesquisadoras. Teve a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Amapá, sob o número de parecer 2.904.981.  Na realização da pesquisa verificou-se que a prevenção e o controle de infecção são 
falhos, visto que há erros e vícios na assistência prestada pelos profissionais, resultado este que poderia ser evitado com a implantação de um 
protocolo de prevenção na unidade de Nefrologia. A técnica asséptica do manuseio do cateter, a lavagem das mãos, o uso dos EPI´s e a limpeza 
correta do cateter são procedimentos essenciais para prevenir as infecções no setor de Nefrologia. Quanto à limpeza correta do CVC, dos onze 
profissionais observados, seis realizaram a limpeza do CVC dentro das recomendações para prevenção de infecção e cinco cometeram erros no 
procedimento, destacando-se a higienização das mãos e a não realização da assepsia adequada do local. A não realização desses métodos 
provocam riscos para o paciente, aumentando os índices de infecção. A capacitação adequada para o manuseio do CVC representa um dos 
melhores métodos para prevenção da infecção relacionada ao cateter venoso central. O profissional tem que manter-se atualizado, atencioso e 
empregar seu papel com excelência, fazendo assim, com que a incidência de infecção causada por profissionais diminua consideravelmente. 
Deste modo, durante o estudo foi constatado que o hospital não possuía protocolo para orientação dos profissionais sobre os procedimentos de 
inserção e manutenção de CVC, observando a falta de consenso relacionada à prática dos procedimentos, assim como os erros cometidos 
relacionados à assepsia, manuseio e intervenções diante do risco de infecção.
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