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Introdução: O uso de Cateter Venoso Central (CVC) se faz necessário para infusão de grandes volumes 

de soluções, administração de fármacos, nutrição parenteral, dentre outras indicações. Apesar de serem 

amplamente utilizados o paciente pode ser exposto a complicações, como risco de infecção, trombose, entre 

outras, podendo agravar o seu quadro clínico. A manipulação de um CVC após a sua inserção até a sua 

remoção é de responsabilidade do enfermeiro sendo necessário conhecimento, habilidades e treinamento 

deste e de sua equipe para o manejo seguro dos dispositivos intravasculares. Para minimizar os riscos alguns 

cuidados são fundamentais, como: limpeza do local de inserção do cateter com clorexidina alcoólica 0,5%, 

aplicação de curativo oclusivo estéril, inspeção e palpação do óstio de saída do cateter, limpeza das 

conexões com álcool 70%, controle rigoroso das soluções infundidas e da validade das conexões. Objetivo: 

Relato de vivência na atenção de enfermagem ao paciente com uso  de CVC na Unidade Básica de Saúde. 

Método: Trata-se de um relato de vivência no cuidado a um paciente em uso de CVC  em uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS). Esta vivência faz parte do estágio curricular do curso de enfermagem das 

Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT). Considerações Finais: O papel do enfermeiro neste 

contexto é de suma importância para realização de curativos em CVC, sua atenção deve ser voltada para a 

criação de protocolos assistenciais e a prestação de orientações claras  para o paciente e sua família, 

podendo assim evitar diversas complicações. 

DESCRITORES: Enfermagem, Unidade Básica de Saúde, Curativo.    
Referências: 

PEDROLO, Edivane; DANSKI, Mitzy Tannia Reichembach; MINGORANCE, Priscila; LAZZARI, 

Luciana Souza Marques de; JOHANN, Derdried Athanasio; Ensaio clínico controlado sobre o curativo de 

cateter venoso central; Acta Paulista de Enfermagem 2011; Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=307023871019> ISSN 0103-2100.  

SANTOS, Saymom Fernando dos; VIANA Raquel Siqueira; ALCOFORADO, Carla Lúcia Goulart 

Constant; CAMPOS, Camila Cláudia; MATOS, MATOS, Selme Silqueira de; ERCOLE Flávia Falci; 

Ações de enfermagem na prevenção de infecções relacionadas ao cateter venoso central: uma revisão 

integrativa; Rev. SOBECC, São Paulo. out./dez. 2014; 19(4): 219-225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Relatora. Acadêmica do 7º semestre do Curso de Enfermagem Bacharelado das Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT. 
2 Enfermeira supervisora do Estágio na Atenção Básica. 
3 Docente do Curso de Enfermagem. Graduação em Enfermagem pela Universidade Federal de Alagoas – UFRGS; Mestre e 

Doutorando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 
4 Docente do Curso de Enfermagem Bacharelado da FACCAT. 
5 Docente do Curso de Enfermagem Bacharelado da FACCAT. 

mailto:karlamartins@sou.faccat.br

