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RESUMO 

 

CASTANHO, L. E. C. Uso do curativo impregnado com gel de clorexidina no cateter 
venoso central de pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. 
2014.  172 f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

O Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH) é uma terapia complexa que expõe 
o paciente a inúmeras vulnerabilidades, das quais se destaca a infecção relacionada ao Cateter 
Venoso Central (CVC). Entre as coberturas oclusivas, o Curativo Impregnado com Gel de 
Clorexidina (CIGCHX) é uma tecnologia promissora que tem demonstrado eficácia superior 
na prevenção dessas infecções. Uma característica inovadora é a presença da almofada gel de 
clorexidina, que mantém ação antimicrobiana, a despeito da presença de matéria orgânica, 
permitindo permanência de sete dias por propiciar controle do crescimento da microbiota 
local. Diante disto, propôs-se descrever o uso do CIGCHX como cobertura do CVC inserido 
em adultos e crianças submetidos ao TCTH e a ocorrência de infecção relacionada ao cateter 
na vigência deste curativo. Foi conduzido um estudo quantitativo, observacional, descritivo 
com corte transversal. A casuística compôs-se de 25 pacientes que se submeteram a 
observações diárias de aspectos relacionados ao CIGCHX até 45 dias após a inserção do 
primeiro CVC, ou antes, caso este curativo tenha sido suspenso ou o cateter removido, entre 
setembro de 2013 a fevereiro de 2014. As variáveis foram analisadas por meio de estatística 
descritiva. O CIGCHX teve permanência média de 4,62 dias, variando entre 0,5 e sete dias. A 
remoção programada do mesmo ocorreu em 43 dos 104 curativos acompanhados. A presença 
de sangue foi o principal motivo para remoção não programada do CIGCHX. A presença de 
bolha de ar sob a almofada gel de clorexidina foi a observação mais frequente sobre o aspecto 
diário do curativo, presente em 56,7% das avaliações realizadas. O CVC teve permanência 
média de 14,73 dias, variando entre cinco e 33 dias, com DP 6,78 dias. A infecção relacionada 
ao cateter foi o principal motivo para sua remoção. Nas culturas de sangue e ponta de cateter, 
os microrganismos isolados foram todos bactérias gram negativas. Os sinais e sintomas de 
irritação cutânea na região do CIGCHX ocorreram em cinco pacientes. Os achados 
relacionados à irritação cutânea podem apontar que o uso do CIGCHX exige cautela na 
população estudada. A presença de sangue como principal motivo para remoção não 
programada do curativo revela a especificidade dos pacientes e indica que os fatores 
relacionados devem ser considerados para o uso do CIGCHX nesta população. O 
desenvolvimento de estudos experimentais que investiguem as causas e implicações da 
presença da bolha de ar, bem como dos outros aspectos observados no curativo, é essencial 
para certificar a eficácia do uso do CIGCHX sob essas condições e propor medidas para 
manejo, se necessário, para que seja implementado em sua maior potencialidade. Ademais, 
tais resultados contribuirão para centros de transplante gerenciar o uso do CIGCHX e 
desenvolver protocolos para sua utilização, com atenção às diversas nuances que seu uso 
implica. 
 

Palavras-chave: Curativos oclusivos. Clorexidina. Cateterismo venoso central. Transplante de 
células-tronco hematopoéticas.  



 

 

ABSTRACT 

 

CASTANHO, L. E. C. Use of chlorhexidine-gel-impregnated dressings on the central 
venous catheter of patients undergoing hematopoietic stem-cell transplantation. 2014. 
172 p. Dissertation (Master’s degree) - University of São Paulo at Ribeirão Preto College of 
Nursing, Ribeirão Preto, 2014. 
 

Hematopoietic Stem-Cell Transplantation (HSCT) is a complex treatment that exposes 
patients to uncountable vulnerabilities, particularly central venous catheter (CVC) infections. 
Among the many occlusive dressings, the chlorhexidine-gel-impregnated dressing (CHXGID) 
is a promising technology that has proven superior effectiveness in preventing CVC 
infections. One innovative feature of CHXGID is the presence of a chlorhexidine-gel pad that 
maintains an antimicrobial action despite of the presence of organic material. The dressing 
can remain on the patient for seven days, thus controlling local microbiota growth. Therefore, 
it was proposed to describe the use of CHXGID as a dressing of the CVC of adult and child 
patients undergoing HSTC and the occurrence of catheter-related infections while using that 
dressing. A quantitative, observational, descriptive and cross-sectional study was conducted. 
The study sample consisted of 25 patients who agreed to daily observations of aspects related 
to the CHXGID for 45 days after first CVC insertion, or less in case the dressing or catheter 
were removed, from September of 2013 to February of 2014. The variables were analyzed 
using descriptive statistics. The mean CHXGID permanence was 4.62 days, ranging between 
0.5 and seven days. Scheduled removal occurred in 39 of the 104 studied dressings. The 
presence of blood was the main reason for unscheduled CIGCHX removal. The presence of 
air bubbles under the chlorhexidine-gel pad was the most frequent observation regarding the 
daily aspect of the dressing, observed in 56.7% of the assessments. The mean CVC 
permanence was 14.73 days, ranging between five and 33 days, with a SD of 6.78 days. 
Catheter-related infection was the main reason for its removal. The microorganisms isolated 
in the blood and catheter tip cultures were all gram negative bacteria. Five patients showed 
signs and symptoms of skin irritations in the CHXGID area. The findings related to skin 
irritations suggest that special care is required when using CHXGID in the studied population. 
The presence of blood as the main reason for unscheduled removing the dressing reveals the 
specificity of the patients and indicates that the associated factors must be considered for 
using CHXGID in this specific population. Further experimental studies that investigate the 
causes and implications of air bubbles, as well as other aspects observed on the dressings, are 
essential to verify the effectiveness of CHGID under these conditions and to propose any 
necessary handling measures, so the highest effectiveness of CHGID use can be achieved. 
Furthermore, such results will help transplant centers manage the utilization of CHXGID and 
develop specific utilization protocols, with particular care to the diverse levels of implications 
involved. 
 

Keywords: Occlusive dressings. Chlorhexidine. Cateterization, central venous. Hematopoietic 
stem cell transplantation. 
  



 

 

RESUMEN 

 

Uso de vendaje impregnado en gel de clorhexidina en catéter venoso central de pacientes 
sometidos a trasplante de células troncales hematopoyéticas. 2014. 172 f. Disertación 
(Máster) – Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão 
Preto, 2014.  
 

El Trasplante de Células Troncales Hematopoyéticas (TCTH) es una terapia compleja que 
expone al paciente  a innumerables vulnerabilidades, destacándose la infección relacionada al 
Catéter Venoso Central (CVC). Entre las coberturas oclusivas, el Vendaje Impregnado en Gel 
de Clorhexidina (CIGCHX) es una tecnología promisoria que demostró mayor eficacia en la 
prevención de tales infecciones. Una característica innovadora es la presencia de la almohada 
gel de clorhexidina, que mantiene acción antimicrobiana, aún en presencia de materia 
orgánica, permitiendo una permanencia de siete días por facilitar control del crecimiento de la 
microbiota local. Frente a ello, se propuso describir el uso del CIGCHX como cobertura del 
CVC de adultos y niños sometidos a TCTH y la ocurrencia de infección relacionada al catéter 
durante la presencia del vendaje. Se realizó un estudio cuantitativo, observacional, 
descriptivo, corte transversal. Casuística compuesta por 25 pacientes sometidos a 
observaciones diarias de aspectos relativos al CIGCHX hasta 45 días después de la inserción 
del primero CVC o antes, en caso de que se haya suspendido el vendaje o se haya removido el 
catéter, entre setiembre 2013 y febrero 2014. Las variables fueron analizadas mediante 
estadística descriptiva. El CIGCHX mantuvo media de permanencia de 4,62 días, variando 
entre 0,5 y 7 días. Hubo remoción programada en 39 de los 104 vendajes seguidos. La 
presencia de sangre constituyó el principal motivo para remoción no programada del 
CIGCHX. La presencia de burbuja de aire sobre la almohada gel de clorhexidina fue la más 
frecuente observación en los aspectos diarios del vendaje, presentándose en 56,7% de las 
evaluaciones realizadas. El CVC tuvo media de permanencia de 14,73 días, variando entre 5 y 
33 días, con DE=6,78 días. La infección relacionada al catéter fue el principal motivo de su 
remoción. En los cultivos de sangre y punta de catéter, los microorganismos aislados fueron 
todos bacterias gran negativas. Los signos y síntomas de irritación cutánea en la región del 
CIGCHX se vieron en cinco pacientes. Los hallazgos relativos a irritación cutánea pueden 
sugerir que el uso del CIGCHX exige cautela en la población estudiada. La presencia de 
sangre como principal motivo de remoción programada del vendaje revela la especificidad de 
los pacientes e indica que los factores relacionados deben considerarse para el uso del 
CIGCHX en esta población. Resulta esencial desarrollar estudios experimentales investigando 
causas e implicancias de la presencia de la burbuja de aire, así como otros aspectos 
observados en el vendaje, para certificar la eficacia del uso del CIGCHX bajo tales 
condiciones y proponer medidas para manejo, si fuese necesario, para implementarlo en su 
mayor potencialidad. Además, estos resultados contribuirán a que centros de trasplante 
gestionen el uso del CIGCHX y desarrollen protocolos de utilización, atendiendo los diversos 
matices implicados por su uso.   
 

Palabras-clave: Apósitos oclusivos. Clorhexidina. Cateterismo venoso central. Trasplante de 
células madre hematopoyéticas. 
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AAAAoooo    

    

    

 

decorrer do primeiro ano de graduação em Enfermagem, comecei a 

inclinar-me para estudos relacionados à oncologia e tive o primeiro contato com o tema em 

reuniões de um grupo de estudos, a Liga do Câncer. Esta oportunidade despertou uma busca 

sobre questões relacionadas ao assunto, quando então iniciei o desenvolvimento de trabalhos 

de iniciação científica na área de Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas (TCTH). 

 As atividades de pesquisa desenvolvidas, que tiveram início no segundo semestre da 

graduação e estenderam-se até a conclusão deste curso, foram fundamentais para modelar e 

solidificar meu interesse profissional. Neste período, investiguei os motivos que resultam na 

remoção do Cateter Venoso Central (CVC) de pacientes submetidos ao TCTH e o 

conhecimento do paciente em relação aos cuidados com esse dispositivo. 

 Ao passo que me aproximava da temática, maior era o interesse em compreender mais 

profundamente sobre a inserção da enfermagem no universo do câncer. Assim, segui os 

estudos de pós-graduação, modalidade Lato Sensu, em Oncologia e, em seguida, iniciei 

minhas atividades como enfermeira assistencial na Unidade de Internação de Hematologia e 

Transplante de Medula Óssea do Hospital de Câncer de Barretos - Fundação Pio XII. 

Durante esse percurso, conheci três grandes centros transplantadores, nos quais pude 

vivenciar a importância da atuação do enfermeiro enquanto coordenador ativo do processo de 

cuidar para prever, evitar e atenuar complicações corroborando na melhoria dos resultados 

esperados com a terapêutica. Frente às experiências, surgiram questionamentos sobre a 

necessidade de ações transformadoras cientificamente consistentes para o planejamento do 

cuidado e desenvolvimento de habilidades específicas. 

Desta trajetória, o que mais chamou atenção foi a vulnerabilidade da clientela assistida 

no TCTH, em especial, relacionada aos riscos que a presença do CVC implica para um 

paciente já fragilizado pelo próprio curso da patologia de base.  

Tendo em vista a grave imunossupressão à qual estes pacientes são expostos e o 

eminente risco de infecções diversas, concentrei esforços em um olhar atento nas práticas 

diárias no cenário da saúde que pudesse beneficiá-los neste sentido. Nesta ocasião, pude 

conhecer o curativo impregnado com gel de clorexidina, que tem se demonstrado nas 

pesquisas internacionais como o mais eficaz para a prevenção de infecção relacionada ao 

CVC. 
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Assim, o interesse em investir no conhecimento científico tornou-se objetivo 

irrevogável, com foco particular em ações que visem à prevenção de complicações 

decorrentes da presença do CVC, de forma que os pacientes submetidos ao TCTH possam ser 

favorecidos por esta tecnologia em sua maior potencialidade de uso.  
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O 

2.1. Histórico  

 

 

 

       transplante de células-tronco hematopoéticas é uma modalidade 

terapêutica que surgiu permitindo a quebra de paradigmas no tratamento de patologias antes 

consideradas incuráveis (SCHMIT-POKORNY, 2009). 

Primordialmente, o TCTH era denominado Transplante de Medula Óssea (TMO), pois 

a medula óssea era a única fonte utilizada para obtenção de Células-Tronco Hematopoéticas 

(CTH). Com o avanço científico e tecnológico, a partir da década de oitenta tornou-se 

possível obter tais células por meio de técnicas de coleta de sangue de cordão umbilical, 

placentário e sangue periférico, sendo este a principal via de obtenção atual. Dada a 

diversidade de fontes para coleta de CTH, a denominação TCTH passou a ser mais adequada 

e utilizada (BROXMEYER et al., 1989; STELMATCHUCK et al., 2004; GRATWOHL et al., 

2006; MENDES; BITTENCOURT; DUSSE, 2010; PENG; LU, 2013). 

O interesse pela medula óssea como agente terapêutico iniciou-se no século XIX, em 

1891, com a aplicação de uma preparação oral pelo médico Charles Eduard Brown-Sequard à 

pacientes com leucemia. Já a primeira administração endovenosa de medula óssea ocorreu em 

1939, para tratamento de anemia aplástica entre irmãos compatíveis (OSGOOD; RIDDLE; 

MATHEWS, 1939). 

Apenas em 1949 iniciaram os trabalhos que originaram as bases científicas do TCTH 

atual, por meio dos estudos do médico Edward Donnall Thomas, que foi reconhecido em 

1990 com o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, juntamente com o cirurgião  Joseph 

Edward Murray 1. Desenvolveu suas pesquisas a partir de uma experiência observada com 

roedores, que defendia a sobrevivência após irradiação em doses letais caso o baço e o fêmur 

fossem protegidos da exposição com posterior infusão endovenosa de medula óssea 

(JACOBSON et al., 1949). Após diversos estudos, em 1956 realizou o primeiro TCTH para o 

tratamento do câncer entre irmãos gêmeos idênticos, sendo um portador de leucemia 

(THOMAS; LOCHTE; FERREBEE, 1957). 

 Diante dos insucessos, no início dos anos 60 muitos pesquisadores abandonaram o 

campo e eram pessimistas sobre as possibilidades deste tratamento. Thomas iniciou 

                                                           
1  Informação extraída do website oficial do Prêmio Nobel. Disponível em: 
<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1990/thomas-bio.html>. Acesso em: 15 mai 2014. 
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experiências usando um modelo canino consanguíneo e argumentou que a seleção apropriada 

dos doadores foi a chave para os bons resultados observados (FREDERICK, 2007). 

 O avanço nos estudos do sistema de histocompatibilidade por Dausset (1958), que 

descreveu o primeiro antígeno leucocitário humano (HLA), viabilizaram as pesquisas no 

transplante. Em 1969 começaram os ensaios clínicos para TCTH entre irmãos não gêmeos 

com HLA idêntico e, finalmente, ocorreu o primeiro TCTH alogênico bem sucedido 

(BUCKNER et al., 1970). 

A partir disto, viu-se a necessidade de um acesso venoso seguro e eficaz para atender 

as demandas da terapêutica, quando então, Robert Hickman iniciou o desenvolvimento de um 

cateter para alimentação intravenosa (HICKMAN et al., 1979; FREDERICK, 2007). 

Diante dos resultados promissores, a partir da década de 70 o TCTH alogênico passou 

a ser aplicado para o tratamento de doenças não malignas e o TCTH autólogo demonstrou-se 

potencialmente eficaz para o tratamento de linfomas, passando posteriormente a ser utilizado 

em ampla escala para outras doenças (FREDERICK, 2007; LI; SYKES, 2012). 

 

 

2.2. O transplante de células-tronco hematopoéticas 

 

 

No âmbito da saúde, o TCTH deve estar inserido em um hospital geral ou centro de 

alta complexidade em oncologia e deve estar localizado em instituições de referência, no 

mínimo, regional. É uma terapia especializada de alto custo que atende a um número limitado 

da população. Para sua realização, são necessários infraestrutura com setores específicos, 

recursos humanos especializados e recursos operacionais que tornem a assistência viável 

(SILVA, 2006). 

 O TCTH consiste na infusão endovenosa de CTH e progenitoras hematopoéticas, as 

quais são utilizadas com a finalidade de restabelecer a função medular e imune por meio da 

substituição das células-tronco da medula óssea doente ou destruída, por células-tronco 

saudáveis de um doador, administradas no paciente após tratamento com altas doses de 

quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia (BISHOP, 2007; HILDRETH; BURKE; 

GLASS, 2009; BONASSA; GATO, 2012). 

Essa terapia oferece manejo para doenças malignas e não malignas, sejam herdadas ou 

adquiridas, como hematológicas, imunológicas e oncológicas. Também pode ser usada como 

suporte e resgate medular para terapias agressivas de patologias malignas que seriam 
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inviáveis devido à toxicidade hematológica induzida pelo uso de altas doses de 

quimioterápicos (STELMATCHUCK et al., 2004; LI; SYKES, 2012). 

A medula óssea é o local de produção das células do sangue no indivíduo adulto e 

fornece condições locais para a reprodução e diferenciação das células da linhagem mielóide 

(JUNQUEIRA, 2005). Anatomicamente, existem dois tipos de medula óssea: a amarela e a 

vermelha. A primeira situa-se, predominantemente, na diáfise dos ossos longos adultos numa 

região central denominada cavidade medular, sendo pobre em células-tronco e progenitores 

hematopoéticos e rica em adipócitos, os responsáveis por sua coloração. A segunda localiza-

se nas pequenas cavidades da substância óssea esponjosa, ricamente vascularizada e 

abundante em células-tronco e progenitores hematopoéticos (JUNQUEIRA, 2005; 

DANGELO; FATTINI, 2011). 

As células-tronco são um grupo de células indiferenciadas com grande capacidade de 

divisão celular, seja para se renovar ou para gerar progenitores funcionais de células 

altamente especializadas, por meio de processo de diferenciação celular (WODNAR-

FILIPOWICZ, 2012). Na medula óssea vermelha, são responsáveis pela produção de todos os 

componentes celulares, sendo que neste processo são originadas duas linhagens de células 

oligopotentes: linfóide e mielóide. As células linfóides migram para as estruturas linfóides 

onde irão continuar sua diferenciação, enquanto as mielóides permanecem na medula óssea 

vermelha e nela se diferenciam, gerando seis famílias celulares (STELMATCHUCK et al., 

2004; JUNQUEIRA, 2005). 

O doador das CTH tem direta relação com a classificação do tipo de transplante a ser 

realizado. É definido autólogo quando as células são oriundas do próprio paciente após 

tratamento e remissão da doença; alogênico quando essas provêm de um indivíduo vivo, seja 

aparentado ou não, e com grau de compatibilidade elegível para o tratamento; e singênico 

quando o doador das células é um irmão gêmeo univitelino (LI; SYKES, 2012). 

O número de doadores de CTH não aparentados vem aumentando progressivamente. 

Em maio de 2014, o registro mundial de doadores de CTH, Bone Marrow Donors Worldwide, 

responsável por recolher informações e fenótipos HLA de voluntários e coordenar sua 

distribuição mundial, ultrapassou 23,8 milhões de doadores2. No Brasil, o Registro Brasileiro 

de Doadores de Medula Óssea (REDOME) é o terceiro maior banco de CTH do mundo, com 

mais de dois milhões de cadastros (LISTA, 2014). 

                                                           
2 Informação extraída do website Bone Marrow Donors Worldwide. Disponível em: <http://www.bmdw.org/>. 
Acesso em: 15 mai 2014. 
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No entanto, apesar do montante de doadores, há dificuldades em localizar um doador 

com CTH adequadas no registro do país do paciente. A possibilidade de encontrar um doador 

compatível pode chegar a razão de 1/100.000. Atualmente, há cerca de 1.200 pessoas 

aguardando pela identificação de um doador de CTH no Brasil (LISTA, 2014). 

Em 2008, registrou-se cerca de 14 milhões de doadores no mundo, dos quais 1,7 

milhão chegaram a ser recrutados, sendo que foi possível obter cerca de 10 mil produtos de 

CTH para o transplante (FOEKEN et al., 2010). 

As limitações na disponibilidade de doadores elegíveis é apenas o começo das 

dificuldades do tratamento. O TCTH é uma terapia altamente complexa e envolve grandes 

riscos para o paciente, podendo levá-lo até a morte. A qualidade dos cuidados de enfermagem 

nas diversas fases do tratamento é fundamental para seu sucesso, apta a avaliar e prever 

potenciais complicações, orientar, planejar e executar o melhor cuidado possível. Assim 

requer uma equipe de enfermagem treinada e especializada inserida numa abordagem inter e 

multiprofissional, prestando assistência científica, humanizada, individualizada e 

sistematizada (SARIA; GOSSELIN-ACOMB, 2007; BONASSA; GATO, 2012). 

 

 

2.3. Cateter venoso central 

 

 

 Antes do início do regime de condicionamento, no qual ocorre a infusão de 

quimioterápicos em altas doses associada ou não a radioterapia, os pacientes necessitam de 

um acesso venoso central (OLIVEIRA et al., 2004). O acesso vascular deve ser planejado nos 

pacientes candidatos ao TCTH, pois além da possibilidade de exaustão da rede venosa 

periférica decorrente da frequência no seu uso, deve-se primordialmente assegurar a infusão 

das CTH com um acesso venoso eficaz. 

 O uso do cateter venoso central é eficiente diante do complexo processo do transplante. 

No entanto, os enfermeiros devem possuir conhecimento sobre as características desses 

dispositivos, o equipamento de manutenção necessário e os mecanismos para redução do risco 

de complicações, para que seja possível o diagnóstico precoce e conduta ágil na ocorrência de 

agravos (YILMAZ et al., 2012). 

 De acordo com o Centers for Disease Control (2013), o CVC pode ser classificado de 

acordo com seu tempo de uso em curta ou longa permanência, sendo característica comum a 

posição recomendada da ponta do cateter que, apesar de controvérsias, há preferência no terço 
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distal da veia cava superior ou próxima à entrada do átrio direito (VESELY, 2003; THE 

JOINT COMMISSION, 2012; VENUGOPAL; KOSHY, R. C.; KOSHY, S. M., 2013). 

 Os acessos de curta permanência podem ser inseridos ambulatorialmente na veia 

subclávia, jugular ou femoral por meio de uma punção periférica. Já os acessos de longa 

permanência incluem os dispositivos tunelizados ou implantados, podendo ser total ou 

parcial, inseridos cirurgicamente na veia jugular ou subclávia e utilizados por meses ou anos. 

Existem modelos variados de cateteres que permitem a permanência prolongada, com calibre 

e número de vias distintos para atender terapêuticas específicas (THE JOINT COMMISSION, 

2012; SCHIFFER et al., 2013). 

 O material de confecção deve ser quimicamente inerte, radiopaco, não trombogênico e 

flexível, sendo geralmente o poliuretano ou silicone médico (GALLOWAY; BODENHAM, 

2004; ALBUQUERQUE, 2005). A diferença entre os dispositivos totalmente e parcialmente 

implantáveis consiste localização da porção proximal para manuseio. O primeiro consiste em 

um reservatório fechado inserido completamente no tecido subcutâneo que necessita de 

punção dérmica na sua porção proximal. E o segundo consiste em sistemas no qual o 

segmento proximal encontra-se externo ao organismo, o que dispensa a utilização de agulhas 

e exige cuidados criteriosos no manuseio para prevenir sua infecção (ALBUQUERQUE, 

2005; SCHIFFER et al., 2013). 

O cateter de Hickman é uma modificação do cateter de Broviac idealizado por 

Broviac, Cole e Scribner (1973) para a infusão de nutrição parenteral prolongada. Foram 

ampliados o calibre e o número de vias com finalidade de atender as necessidades do TCTH 

(HICKMAN et al., 1979), sendo que no início era considerado a opção para a realização do 

transplante. É um dispositivo tunelizado, semi-implantado cirurgicamente sob anestesia local 

ou geral, composto de polímeros de silicone com um cuff de poliéster Dacron®, localizado no 

segmento tunelizado no tecido subcutâneo (ALBUQUERQUE, 2005; SCHIFFER et al., 

2013). 

 É realizada uma incisão nos locais de inserção e de saída do cateter, o que requer sutura 

local. A fixação do cateter ao organismo ocorre por meio da reação inflamatória e, 

posteriormente, fibrosa provocada entre o tecido subcutâneo e o cuff, o que também atua 

como uma barreira mecânica contra microrganismos. Tal processo leva cerca de três semanas 

para se completar e promover a fixação definitiva com completa integração do cateter à pele, 

quando então a sutura pode ser removida (ALBUQUERQUE, 2005; SCHIFFER et al., 2013). 

 A vantagem do cateter duplo lúmen é que pode ser inserido no leito da enfermaria, sob 

uso de barreira máxima. Este tipo de cateter não possui cuff nem tunelização subcutânea e 
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requer sutura para fixação no local de saída do cateter. Pode ser inserido em situações de 

urgência e facilmente removido quando não for mais necessário, o que deve ocorrer o mais 

precoce possível pelo risco de complicações (SCHIFFER et al., 2013). Tal acesso tem 

ganhado cada vez mais espaço no cenário do TCTH e atualmente tem sido utilizado com 

segurança por vários centros para a realização do transplante.  

As características do CVC atendem às demandas exigidas pelo transplante. Com sua 

utilização é possível administração prolongada de fluidos e de medicamentos endovenosos, 

infusão simultânea de soluções incompatíveis, nutrição parenteral prolongada, quimioterapia 

vesicante, coleta de amostras sanguíneas frequentes, infusão rápida de grandes volumes 

líquidos em pacientes com inadequação do sistema venoso periférico por um período superior 

a 30 dias, minimizando os danos de venopunções constantes. Ainda, possibilita a realização 

de aférese, verificação de pressão venosa central e a infusão eficaz das CTH sem danificá-las 

(MALAVOLTA; WOLOSKER; ZERATTI, 2007). 

Além destes benefícios, o CVC é apontado por pacientes como uma ferramenta de 

melhoria de qualidade de vida, que lhes proporciona maior conforto, redução das 

complicações de repetidas punções venosas, liberdade com a mobilidade dos membros 

superiores, menor dependência da equipe de enfermagem e facilita a terapia (CHERNECKY, 

2001; MARTINS; CARVALHO, 2008). 

Por outro lado, a inserção de um acesso venoso central implica na possibilidade de 

diversas complicações, das quais algumas podem ocorrer dentro de 24 horas desde a inserção 

do cateter (complicações agudas): punção arterial, pneumotórax, hemotórax, embolia gasosa, 

arritmia, sangramento, hematoma, paralisia de um nervo, mau funcionamento e mau 

posicionamento do cateter, que pode levar à flebite, perfuração, dificuldade na inserção, 

oclusão e trombose venosas (PATEL, P. M.; THAKKAR; PATEL, B. M., 2010; LIM et al., 

2013; NAYEEMUDDIN; PHERWANI; ASQUITH, 2013). 

 Além dessas situações, a partir de 24 horas da inserção do cateter, outras complicações 

podem se desenvolver em longo prazo (complicações tardias): bainha de fibrina, estenose 

venosa central, obstrução mecânica ou trombótica, infecção relacionada ao cateter, mau 

posicionamento, torção, fratura e remoção prematura do cateter (PATEL, P. M.; THAKKAR; 

PATEL, B. M., 2010; LIM et al., 2013; NAYEEMUDDIN; PHERWANI; ASQUITH, 2013). 

E, em particular nos cateteres implantados, podem ocorrer coágulos subcutâneos ou em torno 

de cateter, hemorragia no local de entrada e saída ou no túnel, além de colapso do pulmão 

durante a inserção (SCHIFFER et al., 2013). 
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Dentre tais complicações, a Infecção Relacionada ao Cateter Venoso Central (IR-

CVC) se destaca, sendo fator preditivo para sua remoção, podendo requerer a remoção 

imediata entre pacientes submetidos ao TCTH (CHAMBERS et al., 2005; CASTANHO et al. 

2011; YILMAZ et al., 2012). 

 

 

2.4. Infecção relacionada ao cateter venoso central 

 

 

Muitas das complicações associadas ao tratamento de pacientes críticos são infecções 

associadas aos cuidados de saúde e estão atreladas a dispositivos de longa permanência, 

incluindo a infecção relacionada ao CVC (KATHLEEN; LENA, 2012). 

A presença in situ de um CVC expõe o indivíduo a possíveis danos à saúde e 

representa um fator de risco para o desenvolvimento de IR-CVC, sendo a principal fonte de 

infecção em pacientes neutropênicos submetidos ao TCTH (MARSCHALL et al., 2008; 

SANTOS et al., 2012). Chambers et al. (2005) salientam que as infecções de corrente 

sanguínea relacionadas ao CVC são uma causa comum de morbidade em pacientes 

neutropênicos, exigindo predominantemente a necessidade da remoção do dispositivo. 

A incidência de IR-CVC pode ser reduzida com apropriada atenção aos seus fatores de 

risco. Destes, em relação ao paciente, podem ser citados: idade inferior a 10 anos, sexo 

masculino, condição social, patologia de base, número de CVC utilizado previamente, tempo 

de internação antes da inserção e tempo de neutropenia prolongado. Em relação ao CVC: 

material, tipo, número de lumens, presença de válvulas, mau funcionamento e tempo de 

duração. Em relação à inserção: desinfecção local, técnica, dificuldades e uso de veia jugular 

ou femoral. Em relação ao manuseio: uso de técnica estéril, habilidade e frequência. Em 

relação à infusão: nutrição parenteral total, hemocomponentes, quimioterapia e material 

contaminado (SADOYMA; DIOGO FILHO; GONTIJO FILHO, 2006; PENEL et al., 2007; 

NIEBOER et al., 2008; THE JOINT COMMISSION, 2012; VAN DER KOOI; WILLE; VAN 

BENTHEM, 2012; PENG; LU, 2013; RAMADAN et al., 2013). 

Como consequência, a IR-CVC aumenta o tempo de internação e sua ocorrência 

influencia na permanência do cateter. Além do que, pacientes com IR-CVC têm maior taxa de 

mortalidade e maiores gastos hospitalares (MESIANO; MERCHÁN-HAMANN, 2007; LIU 

et al., 2011; SANTOS et al., 2012; PENG; LU, 2013; LEISTNER et al., 2014). 
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Leistner et al. (2014) mostraram que o ônus hospitalar dispensado com o tratamento de 

pacientes com infecção de corrente sanguínea relacionada ao CVC foi significativamente 

maior do que em pacientes sem esta complicação, representando uma diferença média total de 

€ 24.715 (p=0,006). E, ainda, mostraram que a mediana de custos excedentes atribuídos por 

CVC foi € 20.909 e o tempo mediano de internação representou sete dias a mais de 

hospitalização. 

O'Grady et al. (2011) descrevem a migração de microrganismos da microbiota da pele 

ao redor do cateter para a inserção do mesmo como um dos principais caminhos conhecidos 

envolvidos na colonização do CVC, além da contaminação direta do cateter por meio das 

mãos dos profissionais que o manuseiam e a infusão de fluidos ou uso de curativos 

contaminados. 

Em consonância com o pressuposto, estudiosos no assunto comprovaram que a 

colonização do CVC é causada principalmente por microrganismos da própria microbiota 

bacteriana da pele, sendo responsável tanto por infecções do sítio de saída do dispositivo, 

quanto de infecção de corrente sanguínea relacionada ao CVC, sendo o número de 

manipulações do dispositivo um fator de risco para sua infecção (CRINCH; MAKI, 2002; 

CASTAGNOLA et al., 2003; LUFT et al., 2010). 

Tais achados elucidam a importância da padronização de materiais utilizados como 

curativos na inserção do cateter e de medidas que vise reduzir o número de manuseio do 

cateter, associada ao investimento no treinamento dos profissionais que manejam o 

dispositivo como medida eficaz para prevenção de infecção (O'GRADY et al., 2011). 

Paralelamente, Boersma e Schouten (2010) realizaram um estudo multicêntrico no 

qual verificaram uma não padronização de protocolos e políticas que regulamentem as 

práticas envolvidas na manutenção do CVC no TCTH. 

A remoção de curativos em intervalos maiores está associada com um menor risco de 

infecção, além de redução do grau de toxicidade cutânea, dos gastos, do tempo de cuidados de 

enfermagem e, consequentemente, maior conforto ao paciente (RASERO et al., 2000; 

VOKURKA et al., 2009). Sob esta ótica, Timsit, Schwebel e Bouadma (2009) apontam que 

seja padronizada a remoção do curativo a cada sete dias, como forma de diminuir o número de 

remoções desnecessárias e, consequentemente, a frequência no manuseio do cateter. 
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2.5. O curativo no cateter venoso central 

 

 

 O manuseio do CVC está diretamente relacionado com o risco de IR-CVC, sendo sua 

frequência um fator predisponente (VOKURKA et al., 2009). Assim, há a importância na 

utilização adequada do curativo realizado no CVC de forma a minimizar este risco além de 

considerar outros fatores associados que possam influenciar o manejo e a permanência 

adequada e segura do curativo, a fim de que as complicações sejam prevenidas e amenizadas. 

As competências dos profissionais são fundamentais para a qualidade do serviço. Em 

particular, os enfermeiros possuem responsabilidade essencial na manutenção do CVC, bem 

como no monitoramento das complicações (YILMAZ et al., 2012). Isto implica no 

conhecimento sobre os aspectos relacionados à manutenção do dispositivo, a fim de planejar o 

melhor cuidado, para prevenir e diagnosticar precocemente as complicações. 

Saxena e Panhotra (2005) descrevem fatores de risco para o desenvolvimento de IR-

CVC em pacientes dialíticos, como idade avançada, sexo, cor de pele, obesidade e diabetes. Já 

Barros et al. (2009) identificaram que o ângulo de inserção do cateter, posicionado em 90° em 

relação à pele, teve relação com a maior incidência de IR-CVC (p<0,01). 

Sob esta ótica, é importante que a enfermagem esteja ciente sobre os riscos envolvidos 

no desenvolvimento de complicações relacionadas ao manuseio do CVC. 

No caso dos pacientes submetidos ao TCTH, os fatores de risco para IR-CVC podem 

ser potencializados pela fragilidade imunológica induzida pelo tratamento, além da própria 

patologia de base (TOMBLYN et al., 2009; SANTOS et al., 2012). Além do que, não raro, há 

o desenvolvimento de manifestações cutâneas no curso do tratamento que podem significar 

um desafio para seu manejo (PAUN et al., 2013), entre tudo, para a realização de curativos. 

As remoçõess repetitivas das coberturas do CVC podem resultar em lesões cutâneas, 

cuja ocorrência nos pacientes submetidos ao TCTH é intensificada pela sensibilidade cutânea 

induzida com a toxicidade dos agentes antineoplásicos empregados, gerando dor local durante 

esses procedimentos, além de poderem aumentar o risco de colonização cutânea agravando o 

risco de IR-CVC (BENHAMOU et al., 2002). 

Silveira et al. (2010) identificaram o tempo médio de exsudação do sítio de inserção 

do CVC em pacientes submetidos ao TCTH. Discutiram que é um dos fatores peculiares a 

esta população, o qual deve ser considerado quando indicado um curativo. Assim, é possível 

planejar o momento ideal para iniciar o uso de um curativo com proposta de maior 
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permanência, como o CIGCHX, a fim de evitar remoções adicionais e, consequentemente, 

prevenir IR-CVC, irritação cutânea e reduzir os gastos hospitalares. 

De forma geral, a prevenção de IR-CVC relaciona-se com aspectos da implantação, 

manuseio e conservação do cateter (BARROS et al., 2009). O estudo sobre condições 

específicas a cada um destes momentos, considerando as especificidades da clientela, pode 

corroborar para o planejamento do cuidado com o cateter e a realização do curativo.  

 

 

2.6. Curativo impregnado com gel de clorexidina 

 

 

 Em 1991, pesquisadores acompanharam 668 cateteres que foram randomizados em três 

grupos de acordo com a solução antisséptica utilizada (iodopovidona 10%, álcool 70% e CHX 

aquosa 2%) para desinfecção local antes da inserção do CVC e para o cuidado rotineiro do 

dispositivo, com remoção de gaze estéril e fita adesiva a cada 48 horas. Evidenciaram que o 

grupo tratado com CHX apresentou a menor incidência de bacteremia e infecção local 

relacionada ao cateter (MAKI; RINGER; ALVARADO, 1991). 

 Estes achados despertaram interesse no uso da CHX para os cuidados com o CVC. 

Estudos subsequentes com diferentes experiências e formulações de CHX corroboraram a 

eficácia deste agente para redução da colonização do CVC (ZITELLA, 2003). 

 Até este momento, os produtos disponíveis para o cuidado com o CVC consistiam na 

limpeza e assepsia local seguidos da aplicação de cobertura estéril, a qual não possuía 

antisséptico impregnado. Somado a esta limitação, em 1996 pesquisadores já demonstravam 

preocupação com o filme transparente de poliuretano em relação ao meio úmido que este 

curativo propicia, facilitando a colonização da microbiota local, com possível infecção da 

corrente sanguínea (LAU, 1996). 

O'Grady et al. (2011) recomendam que o curativo com gaze estéril  e fita adesiva seja 

removido no máximo a cada 48 horas, já o poliuretano comum, a cada sete dias. No entanto, 

aponta como forte evidência clínica o uso dos curativos de poliuretano impregnado com 

clorexidina quando observado o não controle das taxas de IR-CVC, a despeito da aderência de 

todas as recomendações básicas de prevenção, treinamento para manuseio do cateter e uso 

apropriado de clorexidina (CHX) para a antissepsia da pele. 

 Sabe-se que a ocorrência de IR-CVC é uma situação frequente em pacientes 

neutropênicos. Pesquisadores têm demonstrado que este agravo pode ser significantemente 
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reduzido com o uso de curativos de poliuretano impregnados com CHX, os quais devem ser 

considerados no gerenciamento da rotina para o tratamento de pacientes neutropênicos 

(CHAMBERS et al., 2005; ZANELA et al., 2012). 

 Apesar do curativo de poliuretano apresentar maior tempo de permanência, um estudo 

realizado com pacientes submetidos ao TCTH evidenciou que esta cobertura implicou numa 

média de 1,5 remoções adicionais antes de completar os sete dias após sua aplicação, em 

virtude da exsudação prolongada, que permaneceu em média 12 dias após a inserção do CVC. 

Este período exigiu a presença do curativo de gaze estéril com fita adesiva, o que representa a 

necessidade de manuseio e remoções frequentes, além de resultar em irritação cutânea 

(SILVEIRA et al., 2010). 

Tendo em vista a influência do intervalo da remoção de curativos com a ocorrência de 

complicações relacionadas ao CVC, revela-se a necessidade de um curativo seguro e livre de 

remoções adicionais, efetivo o suficiente para dispensar manuseio frequente, reduzindo a 

toxicidade cutânea, o risco de IR-CVC e os gastos hospitalares. 

 A partir da primeira década do século XXI foram desenvolvidos os curativos de 

poliuretano impregnados com CHX e, desde então, diversos estudos têm sido desenvolvidos 

para comprovar sua eficácia (GARLAND et al., 2001; CHAMBERS et al., 2005; LEVY et al., 

2005; HO; LITTON, 2006; CUNNINGHAM; DEVINE; HARVEY, 2009; RUSCHULTE et 

al., 2009; TIMSIT; SCHWEBEL; BOUADMA, 2009; BASHIR; OLSON; WALTERS, 2012; 

YE et al., 2011; ZANELA et al., 2012; ARVANITI, et al., 2012; TIMSIT et al., 2012a; 

TIMSIT et al., 2012b; SAFDAR et al., 2014). Estas coberturas possuem duas apresentações 

comerciais: o curativo impregnado com disco de CHX e o Curativo Impregnado com Gel de 

Clorexidina (CIGCHX). 

 O primeiro foi desenvolvido pela empresa Ethicon e trata-se de um disco com 2,5cm 

de espuma de poliuretano hidrofílico contendo gluconato de CHX em uma formulação de 

liberação prolongada, que requer a aplicação de um filme transparente de poliuretano na sua 

cobertura para fixação (CHAMBERS et al., 2005). O segundo foi desenvolvido pela empresa 

3M e trata-se de um dispositivo composto por um filme transparente de poliuretano contendo 

em sua parte central uma formação gelatinosa com liberação contínua de hidrogel com 2% de 

CHX por peso (RUSCHULTE et al., 2009; TIMSIT; SCHWEBEL; BOUADMA, 2009; 

BASHIR; OLSON; WALTERS, 2012). 

 Pesquisadores explanam que o uso dos curativos de poliuretano impregnados com 

CHX está atrelado a uma redução importante de IR-CVC, evidenciando que esse curativo 

diminui significativamente o risco desta complicação. E que, em geral, há uma boa tolerância 
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da pele ao material, apesar de alguns estudos mostrarem uma incidência pequena em relação à 

ocorrência de dessas reações (CHAMBERS et al., 2005; HO; LITTON, 2006; RUSCHULTE 

et al., 2009; TIMSIT; SCHWEBEL; BOUADMA, 2009; BASHIR; OLSON; WALTERS, 

2012; YE et al., 2011; ZANELA et al., 2012; SAFDAR et al., 2014). 

 Cunningham, Devine e Harvey (2009) evidenciaram que, ao eliminar duas remoções de 

curativo na semana com o uso do curativo de poliuretano impregnado com CHX, houve 

redução de 415 remoções de curativos (65%) em relação ao uso do curativo padrão, além de 

reduzir o tempo de enfermagem em 71 horas (66%). Assim, foi possível direcionar esse 

tempo para o atendimento de outras necessidades dos pacientes, o que aumentou o relato de 

satisfação no trabalho pelos enfermeiros. 

 Além dos benefícios clínicos e organizacionais, Zanela et al. (2012) mostraram que, 

mesmo em cenários extremos, a implementação do curativo de poliuretano impregnado com 

CHX representa uma alternativa de redução de custos hospitalares quando comparado ao uso 

do curativo tradicional devido a redução de IR-CVC, resultando em benefícios econômicos 

significativos para a instituição. 

 Sob este prisma, uma metanálise que analisou oito estudos a respeito do uso de 

coberturas para manutenção do CVC livre de colonização e infecção, estimou o custo relativo 

a prevenção de uma infecção do corrente sanguínea relacionada ao CVC em 

aproximadamente 500 dólares e ressaltou a necessidade de ensaios randomizados com maior 

número de participantes para comprovar o custo benefício do curativo de poliuretano 

impregnado com CHX na prevenção de infecções relacionadas a cateteres vasculares e 

epidurais (HO; LITTON, 2006). 

Bashir, Olson e Walters (2012) realizaram um estudo experimental laboratorial em 

indivíduos sadios, no qual compararam a capacidade de supressão de crescimento bacteriano 

ao longo de sete dias de permanência de três curativos: o filme de poliuretano comum e dois 

tipos do curativo de poliuretano impregnado com CHX, tipo gel e disco. Identificaram uma 

média de crescimento bacteriano significativamente maior nos grupos testados com o 

poliuretano comum quando comparados com os de CHX, sendo que o curativo tipo gel 

apresentou eficácia expressivamente maior em relação ao curativo tipo disco.  

O CIGCHX é utilizado para reduzir e controlar a presença de microrganismos no 

ponto de inserção do cateter, o que permite a redução da colonização ao redor do sítio de 

saída do dispositivo, por meio da placa de gel com CHX que mantém contato com toda a 

superfície. Proporciona uma fixação com maior estabilização, reduzindo a migração do 

dispositivo além de proporcionar visualização do sítio de saída, cobertura estéril, redução de 
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colonização e barreira antimicrobiana e antifúngica contínua no local de inserção do cateter. É 

capaz de reduzir a colonização da pele por até dez dias e evitar a recolonização da pele por até 

sete dias, possuindo ação rápida, atividade antibacteriana e antifúngica de amplo espectro 

(HO; LITTON, 2006; BASHIR; OLSON; WALTERS, 2012). 

O CIGCHX é uma tecnologia nova no mercado, cujo gel de CHX tem alto poder de 

adsorção e absorção. Assim, permanece liberando CHX gradativamente ao longo dos sete dias 

de permanência, não requerendo necessidade de remoções adicionais, visto que também é 

altamente absorvível na ocorrência de exsudatos, ou sangramento, sem ser inativado na 

presença de matéria orgânica, o que garante a antissepsia ao longo de sua aplicação, livre de 

colonização bacteriana e antifúngica, com cobertura de amplo espectro (CHAMBERS et al., 

2005; BASHIR; OLSON; WALTERS, 2012; 3M, 2014). 

Ye et al. (2011) demonstraram a alta efetividade no custo benefício do uso do 

CIGCHX na prevenção de infecções relacionadas ao CVC. Basearam-se num hospital que 

apresenta uma taxa de 3.078 CVC inseridos por ano, com uma média esperada de 35 

infecções de corrente sanguínea relacionada ao CVC, 145 infecções locais, 281 dias de 

internação intensiva e quatro óbitos decorrentes dessas infecções. Com o uso do CIGCHX, 

identificaram que apesar do custo dispensado com o curativo ser superior ao poliuretano 

simples, tal ônus é infimamente pequeno em relação ao gasto economizado com a importante 

redução nas taxas de infecção que esse curativo possibilita, cerca de 900.000 dólares. 

Apesar das evidências científicas relacionadas a eficácia do CIGCHX quanto à 

redução de IR-CVC, não há produção relacionada quando se buscam estudos que tenham 

considerado as particularidades do uso deste curativo e sua permanência segura e eficaz, em 

sua potencialidade total. No caso dos pacientes submetidos ao TCTH, espera-se que possam 

ser beneficiados em virtude do risco de infecção que estão expostos. 

Assim, considerando que o CIGCHX é uma tecnologia atual e inovadora e que 

nenhum estudo anterior propôs estudar as características de sua aplicação e avaliação diária 

(RASERO et al., 2000; BENHAMOU et al., 2002; CURCHOE; POWERS; EL-DAHER, 

2002; GILLIES et al., 2003; HO; LITTON, 2006; TIMSIT; SCHWEBEL; BOUADMA, 

2009), propõe-se o presente estudo com o intuito de analisar, sob o olhar da enfermagem, o 

uso do CIGCHX aplicado como cobertura oclusiva do sítio de inserção do CVC de pacientes 

submetidos ao TCTH e descrever ocorrência de IR-CVC. 

Os resultados deste estudo possibilitarão o conhecimento sobre as peculiaridades da 

aplicação do CIGCHX em uma população vulnerável e auxiliarão a planejar o uso do 

CIGCHX maximizando o êxito terapêutico e contribuindo para maior conforto ao paciente. 
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A 

3.1. Geral 

 

 

 

        nalisar o uso do curativo impregnado com gel de clorexidina aplicado 

como cobertura do cateter venoso central de longa permanência, até 45 dias após a inserção 

do primeiro cateter, ou antes, se houver remoção do dispositivo ou suspensão do uso do 

curativo, em adultos e crianças submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. 

 

 

3.2 Específicos 

 

 

�Descrever os aspectos relacionados ao uso do CIGCHX: tempo de permanência, 

motivos de remoção, irritação cutânea, sinais e sintomas de infecção relacionados ao CVC. 

� Quantificar a ocorrência de infecção relacionada ao CVC na vigência do CIGCHX e 

descrever os microrganismos responsáveis. 

� Identificar o tempo de permanência in situ do cateter CVC e o motivo de sua 

remoção.
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A 

4.1. Procedimento metodológico    

 

 

 

           abordagem metodológica selecionada para o desenvolvimento do 

estudo foi a quantitativa, pesquisa não experimental, delineamento do tipo descritivo 

observacional prospectivo, com corte transversal (POLIT; BECK, 2011). 

Os estudos quantitativos investigam questões e/ou hipóteses que descrevem 

fenômenos, testam relacionamentos de variáveis, avaliam diferenças e procuram explicar 

interações de causa e efeito entre variáveis e testes de eficácia de intervenções (LOBIONDO-

WOOD; HARBER, 2001). 

Na pesquisa não-experimental, não há possibilidade de manipulação ativa das 

variáveis, assim, o pesquisador observa os eventos na medida em que ocorrem, sem qualquer 

interferência deliberada ou estabelecimento de causalidade. Estas pesquisas são consideradas 

descritivas, uma vez que têm a finalidade observar, descrever e documentar os aspectos da 

situação estudada, sem realizar inferências sobre a causa destes aspectos (POLIT; BECK, 

2011). 

Os estudos prospectivos têm o objetivo de informar sobre a distribuição de um evento 

em termos quantitativos, podendo ser de incidência ou prevalência, no qual o pesquisador 

observa como as situações ocorrem. O papel do investigador como posição passiva em sua 

relação com o objeto da investigação implica a observação, da forma mais metódica e acurada 

possível e com o mínimo de interferência nos objetos concretos estudados, o que classifica o 

estudo como observacional (PEREIRA, 2008). 

 

 

4.2. Local do estudo 

 

 

 O estudo foi realizado nas unidades de internação de Transplante de Medula Óssea, de 

Hematologia e de Terapia Imunológica e na unidade ambulatorial de TMO/Hospital Dia do 

Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP). As unidades de internação são compostas por quartos com banheiros 

privativos, filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), ar condicionado e regulagem 
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central de temperatura, de acordo com as normas recomendadas para o cadastramento dos 

serviços de TCTH previstas pelo Ministério da Saúde (SILVA, 2006). 

 A unidade de internação de Terapia Imunológica conta com dois quartos para 

transplante autólogo de doença auto-imune, exclusivos para cada paciente com acomodação 

para um acompanhante, além de dois quartos para reinternação ou tratamento quimioterápico. 

A unidade de internação de TMO possui quatro quartos para transplante alogênico aparentado 

e não aparentado, também exclusivos para cada paciente com acomodação para um 

acompanhante, além de um quarto para reinternação, com dois leitos para pacientes. E a 

unidade de internação de Hematologia dispõe de cinco quartos, sendo um exclusivo para 

realização de transplante autólogo para doença onco-hematológica, com dois leitos para 

pacientes em cada. 

 A unidade ambulatorial de TMO/Hospital Dia atende pacientes hematológicos e pós 

TCTH autólogo e alogênico. Possui três consultórios, uma sala de espera, uma posto de 

enfermagem, uma sala para procedimentos e uma sala para administração de medicamentos 

com 14 poltronas e um banheiro. 

 

 

4.3. Seleção dos participantes 

 

 

4.3.1. População 

 

 Caracterização clínica 

 

A população-alvo foram os pacientes candidatos ao TCTH autólogo para doenças 

auto-imunes e onco-hematológicas e ao TCTH alogênico aparentado e não aparentado, que 

utilizaram o curativo impregnado com gel de clorexidina como cobertura do CVC de longa 

permanência, até 45 dias após a inserção do primeiro cateter, no período de 23 de setembro de 

2013 a 23 de fevereiro de 2014. 

 

 Caracterização sócio demográfica 

 

 Fizeram parte do estudo os adultos e crianças de ambos os sexos, independente de cor 

ou classe social, na faixa etária entre um e 80 anos. 
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4.3.2. Critérios de inclusão 

 

 a) Pertencer à faixa etária entre um e 80 anos; 

 b) Ter um CVC de longa permanência inserido para TCTH no período de 23 de 

setembro de 2013 a 23 de fevereiro de 2014; 

 c) Ser candidato à utilização do CIGCHX como cobertura do sítio de inserção do 

CVC; 

 d) Estar internado ou em seguimento ambulatorial com o CVC até o 45° dia após a 

inserção do primeiro cateter para o TCTH. 

 

4.3.3. Critérios de exclusão 

 

 a) Ser suspenso o uso do CIGCHX como cobertura do CVC. 

 

 4.3.4. Amostra 

 

 A amostra final foi constituída por 25 pacientes, segundo os critérios de inclusão e 

exclusão. 

 

 

4.4. Constituição da amostra 

 

 

 Os locais do estudo foram visitados diariamente para identificação de internações para 

o TCTH, cujos pacientes atendessem os critérios de inclusão e fossem elegíveis pela equipe 

como candidatos ao uso do CIGCHX. 

 Foram convidados 29 pacientes, dos quais todos aceitaram participar da pesquisa. Deste 

total, dois fizeram parte do estudo preliminar e outros dois foram excluídos. Dentre os 

motivos das exclusões, um foi devido à suspensão do TCTH pela equipe médica em virtude 

de intercorrências no quadro clínico. O outro foi decorrente ao desenvolvimento de sinais de 

irritação cutânea com o uso de gaze e fita adesiva nos primeiros dias de exsudação intensa 

após a inserção do CVC, impossibilitando o início do uso do CIGCHX. Assim, a amostra 

final constituiu-se de 25 pacientes. 
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 Além destes, um paciente elegível para a pesquisa não chegou a ser convidado a 

tempo de ser acompanhado desde o 1° dia de aplicação do CIGCHX. Tal situação ocorreu no 

período de reforma de uma das unidades do estudo, na qual houve remanejamento de 

pacientes para leitos de outros setores (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma de elegibilidade, segundo critérios de inclusão e exclusão, dos 

 pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas que 

 utilizaram o curativo impregnado com gel de clorexidina como cobertura do 

 cateter venoso central, no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, em 

 um hospital universitário, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

 

 

4.5. Coleta de dados 

 

 

Para a coleta de dados foi elaborado um instrumento de coleta, a partir do instrumento 

de Silveira (2008) adaptado para o presente estudo (APÊNDICE A). Este instrumento foi 

submetido à validação quanto ao conteúdo e à aparência por cinco juízes, inseridos na prática 

clínica com pacientes da população do presente estudo e por enfermeiros professores que 

Pacientes convidados no 
estudo preliminar 

n=2 

Pacientes elegíveis no estudo definitivo 

n=28 

Convidados* 
n=27 

* Segundo critérios de inclusão 

Amostra do estudo inicial 

n=2 
Não convidado** 

n=1 

** Perda de paciente, internado 

em unidade do hospital distinta 

dos locais de coleta de dados 

Amostra do estudo definitivo 

n=25 

Excluídos 
n=2 

 » Supensão do transplante por 

 complicação clínica 

 » Irritação cutânea com gaze e 

fita adesiva prévia ao início do 

uso do curativo de clorexidina 
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trabalham na área acadêmica, sendo acatadas as sugestões e reformulado o instrumento 

(APÊNDICE B). Ainda, após o estudo preliminar, viu-se a necessidade de alterar alguns 

dados, sendo criada a 3ª versão do instrumento (APÊNDICE C). Os itens contemplados no 

instrumento referem-se à: 

» Identificação: registro hospitalar e leito de internação; 

» Dados sócio-demográficos: sexo, idade, cor de pele, ocupação; 

» Dados de internação: data da admissão hospitalar, data da alta hospitalar, unidade de 

internação, motivo da internação; 

» Dados clínicos: índice de massa corporal, patologia de base, história de alergia 

cutânea, doador, protocolo de quimioterapia, cateter venoso central, data do TCTH, data do 

início da neutropenia e da neutropenia febril, data da enxertia da medula, ocorrência de 

doença do enxerto contra o hospedeiro de pele, uso de antibioticoterapia, ocorrência de IR-

CVC e microrganismo; 

» Exames laboratoriais: culturas em geral, hemograma; 

» CIGCHX: modelo, suspensão do uso, motivo de remoção, tempo de permanência, 

tipo de exsudato, material utilizado para remoção, aspecto da pele, aspecto do curativo. 

Além disto, os dados também foram coletados por captura de imagem do CIGCHX 

aplicado no CVC, por meio de uma câmera fotográfica digital adquirida pelo pesquisador 

responsável. 

A coleta teve duração de cinco meses e sua realização contou com uma equipe de 

coleta, autorizada pelo do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo (CEP-EERP-USP) e cadastrada na Plataforma Brasil. A 

equipe foi composta pelo pesquisador responsável pelo presente estudo, por um pesquisador 

co-responsável, enfermeira e mestranda e por um auxiliar de coleta, graduanda em 

Enfermagem e aluna de iniciação científica, ambas atuando na mesma linha de pesquisa em 

projetos paralelos ao presente estudo, com objetivos distintos focados no CIGCHX. 

 

 

4.6. Aspectos éticos 

 

 

O presente estudo foi submetido à apreciação do CEP-EERP-USP e do Conselho 

Científico do HCFMRP-USP, a instituição co-participante. 
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A coleta de dados teve início apenas após aprovação pelo referido Comitê (ANEXO 

A) e obtenção de concordância da instituição co-participante pelo referido Conselho 

Científico (ANEXO B). 

Todas as informações sobre o percurso dos trâmites éticos da pesquisa podem ser 

visualizadas no sítio eletrônico da base nacional e unificada de registros de pesquisas 

envolvendo seres humanos, Plataforma Brasil 3, na qual o projeto está cadastrado sob o n° 

CAAE: 12055813.7.0000.5393. 

Além dos pacientes que compuseram a amostra, os enfermeiros de cada local do 

estudo foram convidados para participar da pesquisa, cuja participação se deu por meio de 

aula de atualização sobre o CIGCHX (APÊNDICE D) ministrada pelo pesquisador 

responsável, com pré e pós testes (APÊNDICE E), e da autorização da presença do 

pesquisador como observador durante a realização do curativo. Ainda, também foram 

convidados os profissionais que compuseram o comitê de especialistas para participarem 

como juízes por meio da validação do instrumento de coleta de dados quanto ao conteúdo e 

aparência. 

A coleta de dados ocorreu somente com o aceite do indivíduo convidado para 

participar da pesquisa, externalizado com a assinatura dos respectivos termos após sua leitura 

e esclarecimentos porventura necessários: 

» Se juiz: “Termo de consentimento livre esclarecido para comitê de especialistas” 

(APÊNDICE F); 

» Se enfermeiro: “Termo de consentimento livre e esclarecido para enfermeiros” 

(APÊNDICE G); 

» Se paciente maior de 18 anos: “Termo de consentimento livre e esclarecido para 

pacientes maiores de 18 anos” (APÊNDICE H); 

» Se paciente menor de 18 anos: concordância para participação na pesquisa entre o 

responsável e o paciente, externalizada com as assinaturas do “Termo de consentimento livre 

e esclarecido para pacientes menores de 18 anos” (APÊNDICE I) pelo responsável e do 

“Termo de assentimento informado para adolescente” (APÊNDICE J) pelo paciente. 

Com o decorrer da coleta de dados, identificou-se a necessidade de fotografar o 

CIGCHX realizado no CVC para registro do acompanhamento das observações diárias. Estas 

imagens tiveram a finalidade de arquivo confidencial e pessoal do pesquisador para evolução 

das observações do estudo, bem como para possível divulgação em meio acadêmico e 

                                                           
3 Website oficial da Plataforma Brasil disponível em: <http:// www.saude.gov.br/plataformabrasil>. 
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científico, preservando as identificações do paciente e do profissional que executou o 

procedimento. 

Assim, foi submetido um adendo ao CEP-EERP-USP para solicitação do respectivo 

uso de imagem do paciente, o qual foi aprovado (ANEXO C). Desta forma, a partir desta 

aprovação foram utilizadas as reformulações dos termos de consentimento para pacientes 

maiores e menores de 18 anos e do termo de assentimento, com adição da informação sobre 

uso de imagem e algumas correções ressaltadas no texto (APÊNDICES K, L e M). Além da 

assinatura destes termos, também foi necessária a assinatura dos seguintes documentos para 

autorização do uso de imagem: 

 » Se paciente maior de 18 anos: “Termo de autorização para uso de imagem para 

pacientes maiores de 18 anos” (APÊNDICE N); 

 » Se paciente menor de 18 anos: concordância entre o responsável e o paciente com a 

assinatura do “Termo de assentimento para uso de imagem para crianças e adolescentes” pelo 

paciente (APÊNDICE O) e do “Termo de autorização para uso de imagem para pacientes 

menores de 18 anos” (APÊNDICE P) pelo responsável. 

 Não houve nenhuma recusa ou desistência para participação no presente estudo, seja 

para pacientes, enfermeiros ou juízes. 

 

 

4.7. Atualização dos enfermeiros 

 

 

 Antes do início da coleta de dados e estudo preliminar, foi realizada uma atividade de 

atualização sobre o CIGCHX com todos os enfermeiros dos locais do estudo, num total de 21 

profissionais. A atividade consistiu numa aula expositiva com uso de recursos áudio visuais, 

com duração de 30 minutos, precedida de pré-teste e sucedida de pós teste, com tempo para 

realização dos testes de quatro minutos cada, sendo o conteúdo da aula e dos testes elaborados 

pelo pesquisador responsável, fundamentado na literatura atual (CHAMBERS et al., 2005; 

HO; LITTON, 2006; MARSCHALL et al., 2008; RUSCHULTE et al., 2009; TIMSIT; 

SCHWEBEL; BOUADMA, 2009; VOKURKA et al., 2009; O'GRADY et al., 2011; YE et al., 

2011; BASHIR; OLSON; WALTERS, 2012; CLIMO et al., 2013; 3M, 2014). 

 As atividades ocorreram em dia e horário combinados previamente com cada 

enfermeiro, na maioria das vezes individualmente, respeitando as intercorrências do plantão 

que, eventualmente, aconteceram durante sua realização. Tiveram início com o primeiro 
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enfermeiro no dia 18 de junho de 2013 e término com o 21° enfermeiro no dia 23 de setembro 

de 2013. 

 As aulas ministradas tiveram a finalidade de fornecer informações para atualizar o 

conhecimento dos profissionais acerca das principais características sobre o CIGCHX, 

direcionado para os objetivos do presente estudo. Os principais tópicos abordados foram: 

idade mínima para o uso, momento para início do uso, tempo e motivos para remoção, 

identificação da saturação, técnica de aplicação e de remoção, tipo de solução antisséptica 

para preparo da pele para uso do curativo, uso do spray de cavilon, propriedades físico-

químicas, capacidade de permanecer ativo na presença de sangue ou outro exsudato, 

precauções e advertências quanto ao uso, reações adversas, conduta frente à ocorrência de 

maceração de pele e custo benefício do curativo. 

 Todos os profissionais foram informados que poderiam interromper a aula e questionar 

o conteúdo, esclarecer dúvidas e compartilhar conhecimento relacionado. As aulas foram bem 

avaliadas verbalmente pelos profissionais e houve partilha de informações que auxiliaram no 

percurso metodológico deste estudo. 

 Os pré e pós testes tiveram a finalidade de identificar o conhecimento prévio a respeito 

do CIGCHX e o quanto foi acrescentado a este conhecimento ou se ficaram dúvidas após a 

aula. Foram compostos por 20 assertivas, que se relacionavam com os tópicos abordados na 

aula, com três possibilidades de respostas: sim (se verdadeiro), não (se falso) e não sei. A 

identificação dos profissionais foi preservada com a utilização de códigos, cuja legenda ficou 

arquivada em documento confidencial do pesquisador. 

 Ressalta-se que um possível limite na aplicação destes testes refere-se à possibilidade de 

divergência na interpretação do texto de alguma questão. 

 Após o término da atividade com todos os enfermeiros, foi elaborado um documento 

individual com a resposta de cada questão e a pontuação de cada enfermeiro (APÊNDICE Q), 

entregue ao profissional em envelope opaco e lacrado. Além deste retorno, neste documento 

também constaram respostas de questões realizadas pelos profissionais durante as aulas, 

buscadas posteriormente pelo pesquisador responsável. Ainda, ao longo de toda a realização 

do estudo, o pesquisador esteve disponível para esclarecer as possíveis dúvidas e buscar 

respostas para as questões quando necessário. 
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4.8. Estudo preliminar   

 

  

 Antes do início da coleta de dados, foi realizado um estudo preliminar com dois 

pacientes que não constaram na amostra final para ajustamento do instrumento de coleta de 

dados, utilizando os mesmos procedimentos, materiais e método propostos para a realização 

do presente estudo. Assim, foi possível avaliar e adequar o instrumento. 

 

4.8.1. Descrição do estudo preliminar 

 

 Foram convidados dois pacientes para a realização deste estudo, cuja observação diária 

do curativo aplicado ao CVC foi registrada utilizando a segunda versão do instrumento de 

coleta de dados. 

 Ressalta-se que o estudo preliminar ocorreu antes da aprovação do auxilio financeiro. 

Assim, os curativos utilizados eram os disponíveis no estoque, porém, a quantidade foi 

insuficiente para atender a todas as necessidades de remoções identificadas. 

 Assim, quando possível e necessário, tentou-se adquirir o curativo em outra unidade do 

hospital que não necessitasse do material no momento, para o seguimento da coleta de dados. 

No entanto, quando isto não foi possível, optou-se por continuar seguindo o paciente mesmo 

na ausência do CIGCHX, sendo mantida gaze estéril com fita adesiva quando necessário, até 

que nova unidade do curativo estivesse disponível. 

 

4.8.2. Resultados do estudo preliminar 

 

Caracterização 

  

 A Tabela 1 ilustra as variáveis referentes à caracterização dos pacientes do estudo 

preliminar referentes ao sexo, idade e dados clínicos. 

 Em relação ao incício do uso do curativo, o paciente 1 iniciou o uso do CIGCHX no 

quinto dia após a inserção do CVC, devido à presença intensa de exsudato sanguinolento no 

sítio de inserção do cateter nos primeiros três dias e por falta do curativo na unidade no quarto 

dia. Este cateter foi inserido sete dias antes do início do regime de condicionamento. Já o 

paciente 2 iniciou o uso do CIGCHX 24 horas após a inserção do cateter, o qual foi inserido 

um dia antes do início do condicionamento. 
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Tabela 1 - Caracterização do estudo preliminar, segundo idade, sexo e dados clínicos, dos 

 pacientes submetidos ao TCTH1 que utilizaram o CIGCHX2 como cobertura do 

 CVC3, no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, em um hospital 

 universitário, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Variáveis Paciente 1 Paciente 2 

Idade 24 anos 35 anos 

Sexo Masculino Masculino 

Motivo da internação TCTH1 alogênico TCTH1 autólogo 

Patologia de base Anemia falciforme Esclerose múltipla 

Regime de condicionamento FLUBU4 + ATG5 CY6 + ATG5 

Tipo de CVC3 Cateter de Hickman Cateter duplo lúmen 

Local de inserção do CVC3 Jugular interna direita Subclávia direita 

Motivo da remoção do CVC3 Hemocultura positiva Alta hospitalar 

IR-CVC7 / microrganismo Sim / Bacillus sp Não 

Tempo de internação 39 dias 18 dias 

Tempo de permanência do CVC3 27 dias 17 dias 
1. Transplante de células-tronco hematopoéticas; 2. Curativo impregnado com gel de clorexidina; 3. Cateter venoso central; 
4. Fludarabina + bussulfano; 5. Globulina antitimocitária; 6. Ciclofosfamida; 7. Infecção relacionada ao cateter venoso 
central. 

 

Presença de exsudato 

  

 Ambos os pacientes apresentaram algum tipo de exsudato ao longo do período de 

observação, com predominância do exsudato sanguinolento. Ressalta-se que nos dias em que 

os pacientes não utilizaram o CIGCHX, foi mantida a gaze estéril com fita adesiva como 

cobertura do sítio de inserção do CVC, devido à exsudação no sítio de inserção do cateter ou 

devido à falta do curativo na unidade após necessidade de remoção do mesmo. 

 

Aspectos da pele 

  

 O aspecto da pele na região do curativo foi avaliado diariamente. O paciente 1 

apresentou a pele íntegra e assintomática até o 11° dia após aplicação do CIGCHX, quando 

passou a apresentar prurido na região da margem adesiva do curativo. Antes deste momento, 

foi observado eritema na região da margem adesiva do curativo após a 2ª e 3ª remoções do 

mesmo, que regrediu ao longo da realização do procedimento. O paciente continuou sendo 

avaliado até os dois dias seguintes à suspensão do CIGCHX, apresentando eritema na região 

da fita adesiva utilizada para fixar a gaze estéril. 
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 O paciente 2 apresentou eritema na região da margem adesiva do curativo após a 1ª e 2ª 

remoções. O eritema decorrente da primeira remoção permaneceu por sete dias após e esta 

observação foi possível devido o tamanho do primeiro CIGCHX aplicado ser maior que do 

segundo. A partir do 11° dia da aplicação do curativo, iniciaram-se episódios passageiros e 

discretos de prurido na região da margem adesiva, que foram avaliados minuciosamente e não 

implicaram na suspensão do uso do CIGCHX (Figura 3). 

 

Figura 2 - Fotografia registrando o eritema formado na região da margem adesiva do curativo 

 impregnado com gel de clorexidina após sua remoção 

 

 

Bolha de ar sob a almofada gel de clorexidina 

 

 Uma observação a presença de bolha de ar ao redor do CVC, podendo incluir ou não, a 

região do sítio de inserção. Esta situação pode ser identificada por meio da palpação da 

almofada gel de CHX que se desprende da pele após liberação da pressão aplicada no local da 

bolha de ar. O aspecto preocupante é que a ação antisséptica da CHX é garantida no local de 

adesão da almofada gel à pele e, nesta situação identificada, não há tal adesão (Figura 2). 

 

Figura 3- Fotografia registrando a ocorrência de bolha de ar formada entre a almofada gel de 

 clorexidina e a pele do paciente ao redor do cateter venoso central 
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Motivos de remoção do curativo 

  

 O paciente 1 teve o CIGCHX removido quatro vezes. O tempo de permanência de cada 

curativo e os motivos de sua remoção, em ordem de ocorrência foram: curativo sujo e solto - 

um dia, curativo solto - três dias, bolha de ar no sítio de inserção com exsudato - três dias, e 

prurido - dois dias. Após a primeira remoção do curativo, seu uso foi interrompido por três 

dias devido sangramento ativo no sítio de inserção. E com 13 dias após o início do uso do 

CIGCHX, o mesmo foi suspenso devido ocorrência de eritema e prurido intenso em toda a 

região do curativo. 

  O paciente 2 também teve o CIGCHX removido quatro vezes. O tempo de permanência 

de cada curativo e os motivos de sua remoção, em ordem de ocorrência foram: sítio de 

inserção não visível - dois dias, sítio de inserção não visível - dois dias, curativo sujo e bolha 

de ar no sítio de inserção com exsudato - seis dias e curativo sujo - dois dias. Após a segunda 

remoção, o uso do curativo foi interrompido por dois dias devido sangramento ativo no sítio 

de inserção. Após isto, foi interrompido novamente após a quarta remoção devido aumento na 

intensidade do exsudato sanguinolento, sendo o CVC removido três dias após, com o 

sangramento ainda ativo no sítio de inserção. 

  O curativo teve um tempo médio de permanência de 2,62 dias considerando os dois 

pacientes, com mínimo de um dia e máximo de seis dias, com total de quatro remoções por 

paciente. 

 

Aspectos do curativo 

 

 A ocorrência de bolha de ar na almofada gel foi a principal observação quanto ao 

aspecto apresentado pelo curativo diariamente, nos dois pacientes. Ainda, o paciente 1 

apresentou pouca adesão nas regiões da margem e da fenda do curativo. 

 No total, foram observados nove procedimentos de aplicação do CIGCHX. Destes, três 

foram avaliados como íntegros no primeiro dia de aplicação do curativo, no entanto, a partir 

do dia seguinte a bolha de ar foi observada e permaneceu até o curativo ser removido, em 

todos os casos. 
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Considerações 

 

 A partir das observações do estudo preliminar foi possível identificar pontos 

importantes a serem considerados para avaliação do uso do curativo. Os pontos elencados 

podem ser classificados em relação: 

 » Ao paciente: anatomia do local de inserção do cateter plana ou não plana, índice de 

massa corporal, cor de pele, sensibilidade gradativa da pele após ciclos anteriores de 

quimioterapia, alergia cutânea; 

 » À inserção do cateter: complicações no procedimento de inserção e local escolhido 

para inserção do dispositivo; 

 » À aplicação e remoção do CIGCHX: adesão completa do curativo à pele após sua 

aplicação, remoção cautelosa do curativo prevenindo lesões por tração mecânica, uso de 

produtos durante a aplicação do curativo para proteger a pele do paciente, uso de produtos 

para facilitar a remoção do curativo evitando lesões cutâneas secundárias à tração mecânica; 

 » Ao CIGCHX: escolha do modelo adequado considerando o tamanho do cateter e do 

paciente. 

 Estas considerações emergiram a partir de duas principais observações. O paciente 1 

apresentava porte físico emagrecido e proeminência óssea saliente na região da clavícula, logo 

acima da inserção do cateter, formando uma concavidade entre este osso e o sítio de inserção, 

o que, supostamente, dificultava a adesão efetiva da almofada gel de clorexidina e propiciava 

a ocorrência de bolha de ar. 

 O paciente 2 apresentava cor de pele branca, sendo possível observar facilmente eritema 

no sítio de inserção e após a remoção do curativo, que sofriam oscilações na intensidade. O 

procedimento de inserção de seu cateter ocorreu após múltiplas punções e, posteriormente, foi 

diagnosticado pneumotórax. Consequente a isto, o paciente apresentava hematoma e dor em 

toda a região do curativo, o que tornava o procedimento de aplicação mais minucioso e difícil. 

 

 4.8.3. Alterações no instrumento de coleta de dados 

 

 A partir das observações do estudo preliminar, foi necessário realizar adequações no 

instrumento de coleta de dados, cuja nova versão foi considerada definitiva e utilizada para a 

coleta de dados da pesquisa (terceira versão). As informações que sofreram alterações estão 

descritas no Quadro 1. 
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 O esquema medicamentoso profilático para os pacientes submetidos ao TCTH foi 

excluído do instrumento, pois são padronizados na instituição na qual o presente estudo foi 

conduzido, por meio de protocolos próprios elaborados a partir de adaptações de guidelines 

internacionais para prevenção de infecções (TOMBLYN, et al., 2009; APPELBAUM, et al., 

2011). 

Alteração Descrição da variável alterada 

Inclusão 
 

» Data do transplante 
» Tipo do transplante 
» Cor de pele 
» Doador 
» Ocupação 
» Doença do enxerto 
contra o hospedeiro de 
pele no local curativo, 
grau e data de início 
» Lado e calibre do 
cateter 
» Uso de antibiótico 

» Neutropenia febril 
» Glóbulos brancos 
» Linfócitos 
» Plaquetas 
» Febre 
» Suspensão do uso do 
curativo, data e motivo 
» Bolha de ar no sítio 
de inserção como 
motivo de remoção 
» IMC 
» Data da enxertia 

» Classificação de 
regiões para as 
condições do curativo 
e da pele 
» Avaliação da região 
de inserção do cateter 
» Complicações na 
inserção do cateter 
» Gaze como tipo de 
curativo utilizado 
» Espaço para 
anotações 

Exclusão 

» Motivo da internação e unidade de internação 
» Término de neutropenia e de neutropenia febril 
» Descrição detalhada de antibioticoterapia 
» Antibioticoprofilaxia 

Reformulação 
 

» Descrição do motivo de remoção do cateter 
» Descrição do novo cateter 
» Descrição das culturas e inseridos novos campos 
» Referência para avaliação da pele, inserido outros sinais para avaliação 
» Campos para anotação antes e depois da remoção do curativo, quando 
houver, nos itens do instrumento “aspecto do curativo” e “aspecto da pele” 

Quadro 1 - Descrição das variáveis modificadas na segunda versão do instrumento de coleta 

 de dados após estudo preliminar com dois pacientes submetidos ao transplante de 

 células-tronco hematopoéticas que utilizaram o curativo impregnado com gel de 

 clorexidina como cobertura do cateter venoso central, no  período de julho a 

 agosto de 2013, em um hospital universitário, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

 

4.9. Definição e ajustamento das variáveis 

 

 4.9.1. Curativo impregnado com gel de clorexidina 

  

 O CIGCHX é curativo fixador de cateter fabricado pela empresa 3M. É uma cobertura 

hipoalergênica, flexível aos movimentos e conformável à pele, revestida por poliuretano que 
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contém uma almofada gel de CHX 

margem, em sua face interna

Figura 4 - Imagem do curativo 

 regiões segundo os materiais de composição

  

 O reforço adesivo 

(Medipore H), composto de tecido não poliéster. É

inspeção da pele, contém micro

 O revestimento protetor com polímero de uretano (poliuretano) é semipermeável, 

formado por micro poros. Assim, atua como barreira estéril contra bactérias, vírus >27nm, 

fluídos e água, ao mesmo tempo em que permite a entrada de oxigênio e saída de dióxido 

carbono e vapor de água, o que propicia a troca gasosa dos vapores de respiração e 

transpiração e evita a formação de meio 

Figura 5 - Imagem esquemática ilustrando a semipermeabilidade do curativo impregnado com 

  gel de clorexidina em relação 

  transpiração cutânea

 

 A almofada gel de clorexidina

a base de polímero, poliol, água e clorexidina 2%. É capaz de manter

CHX a 2% por sete dias, com 

uma almofada gel de CHX na região central e reforço adesivo em toda a extensão 

interna (3M, 2014), conforme ilustrado na Figura 4

Imagem do curativo impregnado com gel de clorexidina

regiões segundo os materiais de composição (Fonte: 3M, 2014

adesivo contém material de alta adesividade por cima 

composto de tecido não poliéster. É opaco, assim não permite a visualização

, contém micro poros que propiciam a transpiração (3M

O revestimento protetor com polímero de uretano (poliuretano) é semipermeável, 

formado por micro poros. Assim, atua como barreira estéril contra bactérias, vírus >27nm, 

fluídos e água, ao mesmo tempo em que permite a entrada de oxigênio e saída de dióxido 

carbono e vapor de água, o que propicia a troca gasosa dos vapores de respiração e 

transpiração e evita a formação de meio úmido (3M, 2014) (Figura 5). 

Imagem esquemática ilustrando a semipermeabilidade do curativo impregnado com 

rexidina em relação a microrganismos, água, vapores de respiração e 

cutânea (Fonte: 3M, 2014) 

de clorexidina é composta por uma formulação gelatinosa

a base de polímero, poliol, água e clorexidina 2%. É capaz de manter 

com atividade antibacteriana e antifúngica de amplo espectro
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central e reforço adesivo em toda a extensão da 

conforme ilustrado na Figura 4. 

gel de clorexidina indicando diferentes 

, 2014, adaptado) 

contém material de alta adesividade por cima do poliuretano 

não permite a visualização e 

3M, 2014). 

O revestimento protetor com polímero de uretano (poliuretano) é semipermeável, 

formado por micro poros. Assim, atua como barreira estéril contra bactérias, vírus >27nm, 

fluídos e água, ao mesmo tempo em que permite a entrada de oxigênio e saída de dióxido de 

carbono e vapor de água, o que propicia a troca gasosa dos vapores de respiração e 

Imagem esquemática ilustrando a semipermeabilidade do curativo impregnado com 

microrganismos, água, vapores de respiração e 

ação gelatinosa translúcida, 

 liberação contínua de 

atividade antibacteriana e antifúngica de amplo espectro e com 
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ação imediata, o que permite a supressão do crescimento microbiano ao 

inserção do CVC, garante a antissepsia durante sua permanência 

remoção na presença de matéria orgânica

da almofada gel ou impossibilite a visualização do sítio

WALTERS, 2012; 3M, 2014

permite a observação contínua do sítio de inserção e a capacidade de absorção e adsorção 

evitam a formação de meio úmido

 O fabricante informa que a 

crianças com idade inferior a

literatura sugere que seu

hipersensibilidade ou necrose 

(GARLAND et al., 2001; CUNHA; MENDES; BONILHA, 2002

(2011) ressaltam tais advertências e

permanência de pacientes com idade a partir de 

controladas a despeito da implementação

 Para padronização da coleta de dados deste estudo, 

denominações indicadas na Figura 6, 

Figura 6 - Imagem esquemática 

 dados considerando cada região do curativo impregnado com gel 

 aplicado como cobertura

 

4.9.2. Tipos do curativo impregnado com gel de clorexidina

 

 O CIGCHX possui quatro apresentações comerciais

1660), que diferem, principalmente, em relação ao tamanho da almofada gel de 

dimensão do curativo (Quadro 2).

permite a supressão do crescimento microbiano ao 

garante a antissepsia durante sua permanência e dispensa a necessidade de 

matéria orgânica, desde que não ultrapasse a capacidade de absorção 

da almofada gel ou impossibilite a visualização do sítio de inserção

, 2014; KAWAMURA et al., 2014). Além disso, sua transparência 

permite a observação contínua do sítio de inserção e a capacidade de absorção e adsorção 

formação de meio úmido. 

O fabricante informa que a segurança e a eficácia do CIGCHX não foram

idade inferior a 18 anos de idade e adverte o uso em prematuros

sugere que seu uso em crianças com pele imatura

hipersensibilidade ou necrose cutânea, tendo em vista a baixa corneificação da epiderme

CUNHA; MENDES; BONILHA, 2002; 3M, 2014

advertências e indicam o uso do CIGCHX em cateteres 

com idade a partir de dois meses, quando a taxa de IR

implementação de todas as recomendações para prevenção.

Para padronização da coleta de dados deste estudo, 

ões indicadas na Figura 6, comuns para o cateter de Hickman e duplo lúmen

Imagem esquemática indicando as denominações padronizadas para

dados considerando cada região do curativo impregnado com gel 

cobertura do cateter duplo lúmen (Fonte: o próprio autor)

curativo impregnado com gel de clorexidina 

possui quatro apresentações comerciais (modelos n° 1657, 1658, 1659 e 

, que diferem, principalmente, em relação ao tamanho da almofada gel de 

dimensão do curativo (Quadro 2). 
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permite a supressão do crescimento microbiano ao redor do sítio de 

e dispensa a necessidade de 

, desde que não ultrapasse a capacidade de absorção 

de inserção (BASHIR; OLSON; 

). Além disso, sua transparência 

permite a observação contínua do sítio de inserção e a capacidade de absorção e adsorção 

não foram avaliadas em 

prematuros, visto que a 

imatura pode resultar em 

tendo em vista a baixa corneificação da epiderme 

, 2014). O'Grady et al. 

em cateteres de curta 

dois meses, quando a taxa de IR-CVC não são 

de todas as recomendações para prevenção. 

Para padronização da coleta de dados deste estudo, foram seguidas as 

para o cateter de Hickman e duplo lúmen. 

 

as denominações padronizadas para a coleta de 

dados considerando cada região do curativo impregnado com gel de clorexidina 

(Fonte: o próprio autor) 

(modelos n° 1657, 1658, 1659 e 

, que diferem, principalmente, em relação ao tamanho da almofada gel de CHX, forma e 
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Modelo Imagem 
Dimensão do 

produto 
Dimensão da 
almofada gel 

Peso da 
almofada gel Sugestão de uso 

1657 

 

8,5 x 11,5 cm 3 x 4 cm 45 mg 
Cateteres venosos centrais, 

dispositivos arteriais, diálise e 
outros percutâneos 

1658 
 

 

10 x 12 cm 3 x 4 cm 45 mg 
Universal, outros dispositivos 

percutâneos 

1659 
 

 

10 x 15,5 cm 3 x 7cm 78 mg 
Cateteres venosos centrais e 
cateteres venosos centrais de 

inserção periférica 

1660 
 

 

7 x 8,5 cm 2 x 2 cm 15 mg 
Cateteres venosos centrais, 

dispositivos arteriais e outros 
percutâneos 

Quadro 2 - Apresentações comerciais do curativo impregnado com gel de clorexidina, 

 segundo o modelo, dimensões, peso e sugestão de uso (Fonte: 3M, 2014) 

 

 4.9.3. Motivos de remoção do curativo impregnado com gel de clorexidina 

 

 O CIGCHX pode ser utilizado desde o primeiro dia de inserção do CVC (desde que 

não haja sangramento ativo no sítio de inserção) com remoções programadas a cada sete dias, 

no entanto, fatores podem afetar seu uso e requerer a remoção precoce. 

 Cada CIGCHX foi observado diariamente, o modelo utilizado e o tempo de 

permanência foram registrados e os motivos das remoções foram descritos, conforme 

classificação a seguir (3M, 2014): 

 

» Curativo não íntegro: dano à estrutura do CIGCHX com perda da propriedade 

estéril; 

» Curativo úmido: presença de umidade m alguma região do CIGCHX, seja devido à 

moléculas de transpiração do paciente ou água; 

» Curativo sujo: presença de exsudato na região externa do CIGCHX, extravasado do 

sítio de inserção do cateter; 

• Quando a remoção ocorreu ao completar sete dias de aplicação do
CGCHX

Remoção 
programada

• Quando a remoção ocorreu antes de completar sete dias de
aplicação do CGCHX, em decorrência de alguma das seguintes
situações :

Remoção não 
programada



4. Materiais e método 54 

 

» Curativo solto: perda da aderência do CIGCHX à pele, em alguma região do 

curativo, inviabilizando sua permanência segura e estéril; 

» Sítio de inserção não visível: impossibilidade de visualização do sítio de inserção do 

CVC devido à presença de exsudato (seroso, sanguinolento, serossanguinolento ou 

purulento); 

» Curativo saturado: absorção de exsudato além de 100% da capacidade da almofada 

gel de CHX, identificada com a observação de deformação fixa na almofada após a remoção 

de leve pressão exercida em sua superfície, somada à alteração em sua coloração e 

consistência (mais clara, opaca e macia). 

 Tendo em vista que a eficácia do CIGCHX ocorre no local em que a almofada gel de 

CHX mantém contato com a pele e região ao redor e que podem ocorrer dificuldades em 

conseguir contacto efetivo da almofada com o local da punção, no caso de alguns dispositivos 

(3M, 2014), além destas orientações, após o estudo preliminar foi possível identificar a 

necessidade de remoção do curativo devido à presença de: 

» Bolha de ar no sítio de inserção com exsudato: visualização de algum tipo de 

exsudato (seroso, sanguinolento, serossanguinolento ou purulento) e presença de ar entre o gel 

e a pele no sítio de inserção do CVC, identificada pela palpação da almofada gel que se 

desprende da pele no local da bolha de ar após a pressão aplicada ser liberada. 

 

  4.9.4. Irritação cutânea 

  

 Os agentes quimioterápicos administrados aos pacientes submetidos ao TCTH 

impedem, na maioria das vezes, a divisão celular para reparo tecidual (BONASSA; GATO, 

2012). Somado a esta situação, muitos pacientes chegam para a realização do transplante após 

diversos ciclos de quimioterapia, o que pode gradativamente sensibilizar sua pele, tornando-a 

mais fragilizada desde o momento da internação para o transplante. Assim, os efeitos de 

adesividade repetitiva dos curativos podem comprometera integridade da pele, resultando em 

irritação cutânea. 

 Para identificação da ocorrência de irritação cutânea, foram avaliados e registrados 

diariamente os sinais e sintomas da pele aderida na região sob o CIGCHX, de acordo com a 

classificação de Weston e Howe (2013): rash, prurido, pápula com coleção, vesícula, 

exsudato seroso, sensibilidade aumentada, eritema, edema, bolha, pele seca, fissura, 

queimação, dor e sensação de picada. A definição considerada para esses sinais e sintomas é 
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descrita no Common Terminology Criteria for Adverse Events version 4.03 (CTCAE v4.03), 

desenvolvido pelo United States Department of Health and Human Services (2010). 

 Quando não foi identificado nenhum destes sinais e sintomas, a avaliação da pele foi 

descrita como pele íntegra. 

 Com o estudo preliminar, foi observada a ocorrência de eritema após a remoção do 

curativo. Diante disto, como tentativa de diferenciar o eritema temporário secundário à 

remoção do curativo do eritema secundário à irritação cutânea, cada sinal e sintoma foram 

avaliados antes e depois da remoção do CIGCHX (quando houve a remoção) e os locais em 

que o sinal ocorreu foram descritos, de acordo com as definições adotadas por este estudo 

para denominar as regiões do curativo. 

 No item da 3ª versão do instrumento de coleta de dados "Aspecto da pele antes/depois 

da remoção do curativo", foi possível registrar os sinais e sintomas apresentados quando 

houve a remoção do curativo. Foi padronizada a anotação referente ao sinal ou sintoma 

identificado antes da remoção do curativo no 1° espaço da divisória correspondente a cada dia 

de observação e depois da remoção do curativo no 2° espaço, como ilustrado na Figura 7: 

 

Figura 7 - Imagem esquemática demonstrando o padrão adotado no instrumento de coleta de 

 dados para registro dos aspectos da pele e curativo impregnado com gel de 

 clorexidina observados antes e depois de sua remoção (Fonte: o próprio autor) 

  

 Quando não houve remoção do CIGCHX, a divisória foi desconsiderada e a anotação 

foi feita em todo o espaço correspondente. 

 Uma ressalva é que a opacidade na região da margem do curativo dificulta a 

visualização da pele, só tendo sido possível observar a presença de eritema abaixo da margem 

quando este sinal foi expressivamente intenso. 

 

 4.9.5. Aspecto do curativo 

  

 O curativo foi examinado quanto aos aspectos de sua apresentação relacionados à 

adesividade (à pele ou ao CVC), classificados em: 
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 » Íntegro: quando o curativo permaneceu completamente aderido, sem presença de 

bolha de ar, dobra ou pouca adesão em alguma região; 

 » Bolha de ar: presença de ar entre o gel e a pele, identificada pela palpação da 

almofada que se desprende da região que mantém contato no local da bolha de ar, após a 

pressão aplicada ser liberada, sendo que nesta região não há adesão efetiva do curativo; 

 » Dobra: quando duas porções da face interna adesiva do curativo entram em contato 

entre si, formando uma prega na qual não há adesão; 

 » Pouca adesão: quando a adesividade esteve comprometida, na qual o curativo 

desprendeu-se facilmente ou manteve-se completamente solto em alguma região do curativo. 

 

 4.9.6. Infecção Relacionada ao Cateter Venoso Central (IR-CVC) 

 

 Cada vez mais tem crescido o reconhecimento da potencialidade da prevenção de IR-

CVC por meio da adesão às orientações dos guidelines baseados em evidências para a 

inserção e manutenção dos acessos venosos centrais (CENTERS FOR DISEASE CONTROL, 

2013). 

 De acordo com Mermel et al. (2009), a depender do local, a IR-CVC pode ser 

classificada em infecção do sítio de inserção, do túnel ou de corrente sanguínea. As definições 

para cada uma delas é apresentada a seguir. 

 a) Infecção do sítio de inserção: 

» Microbiológica: exsudato no local de saída do cateter com ou sem infecção de 

corrente sanguínea concomitante; 

» Clínica: eritema, endurecimento e/ou sensibilidade até 2 cm do sítio de inserção 

do cateter; podendo estar associados com outros sinais e sintomas de infecção, como febre ou 

drenagem purulenta no sítio de saída do cateter, com ou sem infecção de corrente sanguínea 

concomitante. 

 b) Infecção do túnel: sensibilidade, eritema e/ou endurecimento maior que 2 cm a partir 

do sítio de inserção do cateter, ao longo da via subcutânea de cateteres tunelizados, com ou 

sem infecção de corrente sanguínea concomitante. 

 c) Infecção de corrente sanguínea: 

» Relacionada à infusão - concordância no crescimento de um microrganismo 

oriundo do local de infusão com culturas de sangue obtidas por via percutânea, sem outra 

fonte de infecção identificada; 
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» Relacionada ao cateter - bacteremia ou fungemia no paciente que possui um 

dispositivo intravascular e mais de uma hemocultura positiva obtida de veia periférica, além 

de manifestações clínicas de infecção (febre, tremores e/ ou hipotensão), sem nenhuma fonte 

aparente de infecção da corrente sanguínea (com exceção do cateter). Um dos seguintes itens 

a seguir deve estar presente: 

� Resultado da cultura do cateter positivo, seja semiquantitativo (unidade 

formadora de colônia ≥ 15, por segmento de cateter) ou quantitativo (unidade 

formadora de colônia>102), sendo isolada a mesma espécie do microrganismo no 

segmento do cateter e na cultura periférica; 

� Hemoculturas quantitativas simultâneas com razão de unidade formadora de 

colônia/ml > 3:1, entre as amostras de sangue periférico e de cateter; 

� Tempo diferencial de positividade (identificação do crescimento de 

microrganismos na hemocultura por um sistema automatizado, na qual a 

identificação do crescimento na amostra obtida do hub do cateter ocorre pelo 

menos 2 horas antes da identificação do crescimento na amostra obtida do 

sangue periférico, sendo ambas as amostras de igual volume). 

 Posteriormente, o Centers for Disease Control (2013) publicou novas diretrizes a 

respeito de infecções de corrente sanguínea associadas ao CVC. Entre outros assuntos, aborda 

tópicos específicos para determinação destas infecções em pacientes neutropênicos e 

receptores de CTH. No entanto, optou-se neste estudo em adotar as definições para IR-CVC 

propostas por Mermel et al. (2009). 

 A monitoração da infecção relacionada ao cateter é uma rotina protocolada nas 

unidades onde o estudo foi conduzido. Toda vez que o paciente apresenta um pico febril 

inédito após a internação, são coletadas amostras de sangue para hemoculturas, sendo duas 

amostras de cada via do CVC e uma do sangue periférico, antes do início da antibioticoterapia 

indicada para neutropenia febril, para o paciente que está sob regime de condicionamento 

quimioterápico pré TCTH. Os exames são repetidos a cada 48 horas até que os sinais e 

sintomas da infecção sejam cessados ou, se confirmada a IR-CVC sem melhora com o 

tratamento estabelecido, o cateter é removido e a ponta do mesmo é encaminhada para 

cultura.  

 Os dados referentes aos pacientes que tiveram IR-CVC foram obtidos em parceria com 

uma enfermeira da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da instituição co-

participante do estudo, a partir dos registros sobre IR-CVC rotineiramente coletados por esta 

comissão, seguindo os critérios de Mermel et al. (2009) apresentados. 
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 4.9.7. Tempo de permanência do cateter  

  

 O tempo de permanência do CVC foi considerado o número de dias desde a inserção até 

a remoção de um mesmo cateter. Tais datas foram obtidas no prontuário do paciente, seja na 

folha de evolução de enfermagem ou de evolução médica. 

  

4.9.8. Motivos de remoção do cateter 

  

 O paciente que possui um CVC inserido está suscetível ao desenvolvimento de várias 

complicações que podem implicar na necessidade de sua remoção. A descrição dos motivos 

de remoção baseou-se nos registros da equipe de enfermagem e médica, sendo as definições: 

 » Alta hospitalar: remoção do cateter para a alta hospitalar; 

 » Infecção relacionada ao cateter venoso central: seja do sítio, do túnel ou de corrente 

sanguínea; 

 » Tração acidental do cateter: deslocamento da ponta do cateter do terço distal da veia 

cava superior (próxima à entrada do átrio direito), podendo haver exteriorização do cuff; 

 » Cateter pouco utilizado: remoção do cateter em virtude de ausência de prescrição de 

medicamentos via endovenosa, ou evolução clínica positiva sem demanda endovenosa que 

justifique a permanência do cateter, com remoção precoce preventiva. 

 » Fratura do cateter: quando o cateter foi removido devido rompimento do mesmo, 

identificado pelo extravasamento da solução infundida no sítio de inserção do cateter. 

 

 4.9.9. Enxertia medular 

 

 Num transplante bem sucedido, as células-tronco infundidas são reconhecidas pelo 

organismo para povoar a medula óssea e reiniciar o processo hematopoiético em um padrão 

saudável. 

 No presente estudo, a enxertia medular foi considerada o terceiro dia consecutivo em 

que o paciente apresentou contagem de neutrófilos circulantes igual ou superior a 500 

células/mm3 (MERFORT; QUIROGA, 2004). Os valores foram registrados por meio de 

consulta do hemograma de cada paciente no sistema eletrônico da instituição. 

 Uma observação é que o hemograma completo não é realizado todos os dias. Assim, 

quando houve apenas o resultado das contagens globais, o número de mínimo estimado de 

neutrófilos foi calculado a partir dos valores de glóbulos brancos (GB) (*103 ) e porcentagem 
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de linfócitos, utilizando a fórmula matemática frequente na prática clínica dos locais do 

estudo, elaborada a partir dos princípios sobre o tecido hematopoético descritos por Guyton e 

Hall (2011): 

[ N° mínimo estimado de neutrófilos/mm3 = GB x (1- Linfócitos /100) x 0,9 ] 

 

 4.9.10. Neutropenia 

 

 Clarke et al. (2011) apontam a existência de diversas definições para neutropenia, em 

revisão da literatura. O presente estudo considerou a neutropenia sempre que o paciente 

apresentou uma diminuição da contagem absoluta de neutrófilos, com valor inferior a 1500 

células/mm3, de acordo com os critérios do CTCAE v4.03, que descreve as classificações: 

 » Grau 1: contagem de neutrófilos/mm3 = 1500; 

 » Grau 2: contagem de neutrófilos/mm3 1500 —| 1000; 

 » Grau 3: contagem de neutrófilos/mm3 1000 —| 500; 

 » Grau 4: contagem de neutrófilos/mm3 < 500. 

 

 4.9.11. Índice de massa corporal 

 

 O Índice de Massa Corporal (IMC) é um indicador de relação entre o peso e a altura, 

utilizado para classificar indivíduos em condições de baixo peso, peso normal, sobrepeso ou 

obesidade, segundo a Organização Mundial da Saúde. Para o caso de indivíduos menores de 

19 anos, classes de percentis e escore-Z na curva de crescimento para avaliação do IMC 

segundo sexo e idade (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010). As classes definidas 

para os valores de IMC são: 

 » < 18,5 kg/m2: abaixo do peso 

 » 18,5 |— 25 kg/m2: peso normal 

 » 25 |— 30 kg/m2: sobrepeso 

 » 30 |— 35 kg/m2: obesidade grau I 

 » 35 |— 40 kg/m2: obesidade grau II 

 » ≥ 40 kg/m2: obesidade grau III 
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 4.9.12. Região anatômica 

 

 A região da pele ao redor da inserção do CVC foi avaliada e definida em anatomia plana 

ou não plana. Considerou-se não plana a região ao redor do cateter que apresentou alguma das 

seguintes situações: 

 » Alteração da elasticidade cutânea e turgor diminuído: dificultando a adesão do 

curativo de forma contínua na superfície cutânea; 

 » Dobra de pele: concomitante a sobrepeso ou mama volumosa, em região próxima à 

axila; 

 » Proeminência óssea clavicular: inserção do cateter em local de proeminência óssea, 

formando concavidade entre a clavícula e o sítio de inserção do cateter; 

 » Edema: edema na região de inserção do cateter, devido dissecção para inserção do 

cateter ou devido exérese recente de cateter totalmente implantado em região adjacente à 

inserção do cateter. 

 E foi considerada plana a região ao redor do cateter que não apresentou tais situações 

nem outras que propiciassem alguma irregularidade em sua superfície. 

 

 4.9.13. Considerações 

 

 A cor de pele foi um dado autoreferido, no qual foi solicitado aos pacientes para que 

definissem a própria cor de pele, respondendo a pergunta: “Qual cor você classifica sua 

pele?”. 

 Demais varáveis, foram obtidas por meio de consulta ao prontuário do paciente (IMC, 

patologia de base, dados sobre protocolo de quimioterapia e dados sobre o CVC). 

 Para melhor apresentação dos resultados, foi padronizado o termo sítio de inserção 

para o cateter duplo lúmen e para o cateter de Hickman, como o local de exteriorização do 

dispositivo. 

 Ressalta-se que nos locais de coleta de dados, os pacientes do transplante autólogo 

geralmente utilizam o cateter duplo lúmen, o qual é removido o mais precocemente possível 

durante a internação. Já no transplante alogênico, o cateter de Hickman é o principal 

dispositivo utilizado que, se possível, deve permanecer in situ pelo menos 100 dias após o 

transplante, em vista da demanda de acesso endovenoso neste período que é o qual podem 

ocorrer as principais complicações (ORTEGA, 2004). Assim, esses pacientes permanecem 

com o cateter in situ ambulatorialmente por certo tempo após a alta hospitalar. 
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4.10. Consultorias 

  

 

 A partir do estudo preliminar, foi identificada a necessidade de esclarecimentos a 

respeito do uso do curativo. Tendo em vista o pioneirismo do objetivo deste estudo, as 

informações sobre o uso do CIGCHX obtidas foram exclusivamente oriundas das orientações 

do fabricante (3M, 2014). Assim, para a maior fidedignidade e consistência possível deste 

estudo, foi solicitado apoio ao fabricante para tais esclarecimentos antes e após o início da 

coleta de dados. 

 Foram realizadas três consultorias presenciais com representantes autorizados da 

empresa 3M, sendo um consultor técnico, um consultor executivo especializado em produtos 

da linha de assistência ao paciente e um consultor responsável por serviços profissionais, com 

formação em curso superior de enfermagem. 

 Os principais assuntos tratados nas consultorias estão descritos a seguir: 

 » Visita a dois pacientes do estudo, previamente autorizadas pelo enfermeiro-chefe da 

unidade e pelo paciente, com o objetivo de esclarecimentos sobre a ocorrência de bolha de ar 

na almofada gel do CIGCHX identificada pelo pesquisador responsável; 

 » Demonstração prática individual em manequim de laboratório, sobre a técnica de 

inserção e remoção do CIGCHX; 

 » Aplicação e remoção do CIGCHX em manequim de laboratório, individual e 

supervisionada; 

 » Exposição da aula de treinamento da empresa 3M ministrada aos profissionais das 

instituições que utilizam o CIGCHX;  

 » Esclarecimento de dúvidas sobre remoção segura do CIGCHX, remoção dos 

resíduos após remoção do curativo, materiais que compõem as diferentes regiões do curativo, 

tempo ideal para início do uso do curativo, conformação do curativo à pele e ao CVC, 

adesividade efetiva do curativo, indicação de uso do curativo segundo a idade do paciente, 

tipo e calibre do dispositivo, uso de proteção impermeável para banho, solução antisséptica 

para preparo da pele e uso do spray de cavilon prévio à aplicação do curativo. 

 Dessa forma, compreender a ocorrência e como manejar o curativo com presença da 

bolha de ar foi frequente. Uma discussão sobre as orientações do fabricante (3M, 2014) foi 

realizada com as enfermeiras chefe dos locais do estudo. A ênfase foi na ação antisséptica do 

curativo que ocorre de forma gradativa e contínua se houver adesão da almofada gel de CHX 

à pele. 
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4.11. Procedimento de coleta de dados 

 

 

O pesquisador realizou visitas diárias aos locais do estudo para identificar internação 

de pacientes que atendessem aos critérios de inclusão da pesquisa. Depois de identificados os 

pacientes elegíveis, os mesmos foram informados e esclarecidos quanto às características do 

presente estudo e foi solicitado o seu consentimento, cujo aceite foi externalizado com a 

assinatura do respectivo termo. 

A coleta de dados foi realizada na maioria das vezes pelo pesquisador responsável 

pelo estudo, sendo organizada uma escala de folga que foi coberta pelo pesquisador co-

responsável ou auxiliar de pesquisa. 

 A avaliação do paciente e o preenchimento do instrumento de coleta de dados foram 

realizados diariamente pelos pesquisadores por meio de observação do CIGCHX e/ou da 

remoção do mesmo pelo enfermeiro da unidade, quando a remoção do curativo foi necessária, 

e consulta ao prontuário do paciente em busca dos dados pertinentes aos objetivos do estudo. 

Sempre que possível, a avaliação do CIGCHX foi realizada junto com o enfermeiro da 

unidade. As necessidades de remoções não programadas identificadas pelos pesquisadores 

foram compartilhadas e a avaliação final para tomada de conduta foi realizada pelo 

profissional da unidade. 

 O período de coleta de dados ocorreu, preferencialmente, nos plantões diurnos, que é o 

período de rotina das unidades para avaliação e remoção dos curativos, quando necessário. O 

pesquisador responsável combinou previamente com as unidades a melhor ordem de horário 

para visita, iniciando-as no início da manhã e permanecendo em espera do momento da 

remoção do curativo, quando esta foi necessária. No entanto, quando não foi possível realizar 

a remoção no período da manhã, o pesquisador retornou à unidade no período da tarde, de 

acordo com sua disponibilidade. Quando não foi possível acompanhar a remoção, foram 

coletados somente os dados de avaliação do curativo antes da remoção e o procedimento foi 

registrado como não acompanhado pelo pesquisador. 

 O paciente foi acompanhado desde o primeiro dia até 45 dias após a inserção do 

primeiro CVC - segundo o tempo médio de permanência do cateter identificado por Castanho 

et al. (2011) em pacientes submetidos ao TCTH - ou antes, caso o cateter tenha sido removido 

ou o uso do CIGCHX tenha sido suspenso, seja a nível hospitalar ou ambulatorial. Os 

pacientes foram avaliados mandatoriamente desde o primeiro dia de aplicação do CIGCHX, 

no entanto, foi visitado desde o primeiro dia de inserção do CVC para avaliação do aspecto da 
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pele ao redor da inserção e avaliação da exsudação para determinação do início do uso do 

CIGCHX, quando possível. 

 O tempo limite para seguimento do paciente baseou-se no estudo de Castanho et al. 

(2011), que identificou o período de 45 dias como a média de permanência do CVC em 

pacientes submetidos ao TCTH. Assim, quando os pacientes receberam alta hospitalar com o 

cateter in situ, o acompanhamento foi ambulatorial. Esta situação é comum em pacientes 

submetidos ao TCTH alogênico, que possuem o cateter de Hickman. O seguimento 

ambulatorial permanece por um longo período, cuja frequência é mais intensa nos primeiros 

100 dias pós transplante (ORTEGA, 2004), pois este é o período de maior possibilidade de 

ocorrer de complicações, sendo o primeiro retorno no dia seguinte a alta hospitalar. 

 O seguimento ambulatorial pretendeu identificar possível ocorrência de diferenças nas 

observações do curativo em relação às verificadas durante a internação. Os cuidados com a 

remoção do curativo continuaram sendo realizados no ambulatório pelos enfermeiros. As 

visitas ao ambulatório foram realizadas diariamente, com o objetivo de coletar os dados pelo 

menos duas vezes na semana em dias não consecutivos. Esta condição foi estabelecida em 

virtude da dificuldade em encontrar os pacientes no ambulatório, em vista dos diversos 

horários possíveis e variáveis para comparecerem à unidade. 

 Em vista da importância do conhecimento do paciente e cuidador no papel ativo para o 

próprio cuidado, o pesquisador responsável pela pesquisa realizou orientações 

complementares aos pacientes e acompanhantes (cuidadores ou não) a cerca dos cuidados que 

deveriam ter com o CVC e CIGCHX, ao longo de toda a internação e período ambulatorial. 

De forma gradativa e em ritmo individual às particularidades de cada paciente e 

acompanhante, foram inseridas informações relacionadas aos cuidados com o CVC ocluído 

pelo CIGCHX sobre: a) cuidados durante o banho, b) importância de não manusear o cateter, 

c) identificação da saturação da almofada gel de CHX, d) observação de sinais de infecção do 

sítio de inserção e do túnel do cateter, e) motivos para remoção do curativo antes dos sete 

dias, f) identificação de sinais de irritação cutânea. 

 Os pacientes foram incentivados a observarem seus cateteres e curativos diariamente 

utilizando um espelho, fornecido pelo pesquisador responsável, previamente limpo com 

álcool a 70%. Os pacientes foram estimulados a esclarecerem dúvidas, conhecerem seus 

cateteres e curativos, palparem a almofada gel de CHX e ajudarem o pesquisador responsável 

a avaliar o curativo diariamente, isto é, respeitando os limites e o interesse de cada indivíduo. 

No dia da alta hospitalar, em geral, os pacientes e acompanhantes relataram sentirem-se 
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seguros para cuidarem do cateter a domicilio, pois tinham aprendido a reconhecer os 

principais sinais que podiam indicar a necessidade de procurar a equipe de saúde. 

 

 

4.12. Processamento e análise dos dados 

 

 

Os dados coletados foram digitados em planilhas do programa Microsoft® Office 

Excel® 2007 para Microsoft Windows 8 Pro versão 6.2, validados por dupla digitação e após a 

correção foram transferidos para o programa SPSS, versão 16.0 para Windows®, sendo o 

banco considerado definitivo. Os dados coletados foram analisados sob a forma descritiva. 

 

 

4.13. Recursos financeiros 

 

 

O procedimento de realização do CIGCHX é uma rotina estabelecida nas unidades do 

local do estudo, não sendo a proposta desse estudo alterá-la. Assim, a quantidade de materiais 

e o tempo de enfermagem necessários para os procedimentos deste curativo foram os já 

despendidos rotineiramente pelas unidades. 

No entanto, a quantidade de CIGCHX disponível pela instituição co-participante não é 

suficiente para atender à todos os pacientes dos locais do estudo e previstos na coleta de 

dados. Assim, além do gasto estimado (APÊNDICE R) com envelopes e material para 

impressão de pré e pós testes, devolutiva dos pré e pós testes, termos de consentimento, 

termos de assentimento, termos de autorização e instrumentos de coleta de dados, de 

responsabilidade do próprio pesquisador, foi solicitado financiamento (APÊNDICE S) ao 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental da Universidade de São Paulo 

para aquisição de 184 curativos (ANEXO D), totalizando uma compra de R$7.983,52 

(ANEXO E). 

Assim, o gasto final estimado com a pesquisa foi de R$ 8.167,02. 

Ressalta-se que não foi necessária a utilização de todas as unidades do CIGCHX 

adquiridos para a realização do presente estudo, sendo que as unidades não utilizadas (73 

unidades) permaneceram em estoque do grupo de pesquisa da orientadora deste estudo, para a 

continuação da condução dos projetos paralelos ao presente estudo, com foco no CIGCHX.  
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A 

5.1. Perfil clínico e sócio-demográfico 

 

Geral 

 

amostra final do estudo foi constituída por 25 pacientes. Treze 

pacientes (52%) pertenciam ao sexo feminino e este mesmo número de pacientes relatou ter a 

cor de pele branca. 

 A maioria dos indivíduos (20%) pertenceu à faixa etária de 18 a 25 anos. A média de 

idade foi 37,56 anos, com mediana 32 e desvio padrão de 20 anos, sendo quatro e 66 anos o 

valor mínimo e máximo, respectivamente. Os pacientes classificados na faixa etária até 18 

anos possuíam as idades de quatro, nove, 13 e 14 anos. E três pacientes possuíam idade acima 

de 65 anos. 

 O índice de massa corporal teve média de 23,31 kg/m2 e mediana de 23,4 kg/m2, com 

desvio padrão de 4,93 kg/m2 e valor mínimo e máximo de 15,94 e 34,24 kg/m2, 

respectivamente, sendo que a maior parte dos pacientes (56%) pertencia à faixa de 18,5 a 25 

kg/m2. 

 O mieloma múltiplo foi a patologia de base mais frequente (20%), seguido pela 

leucemia mielóide aguda (16%). O transplante autólogo representou o principal tipo 

terapêutico a que os pacientes se submeteram (64%), juntamente com o regime de 

condicionamento empregado com melfalano (24%). 

 Dos 10 dez pacientes (40%) relataram apresentar algum tipo de alergia cutânea, no 

entanto, nenhuma se relacionou à clorexidina. 

 Do total da amostra, um paciente (4%) desenvolveu Doença do Enxerto Contra o 

Hospedeiro (DECH) de pele durante o período de coleta de dados, cuja complicação iniciou 

30 dias após o transplante, no 43° dia após a inserção do CVC. O paciente apresentou prurido 

e rash cutâneo em tórax, que regrediram em poucos dias após início do tratamento para 

DECH e não implicou na suspensão do uso do CIGCHX. 

 A caracterização do perfil clínico e sócio-demográfico dos pacientes da amostra é 

apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Caracterização clínica e sócio-demográfica dos pacientes submetidos ao TCTH1 

 que utilizaram o CIGCHX2 como cobertura do CVC3 (n=25), no período de 

 setembro de 2013 a fevereiro de 2014, em um hospital universitário, Ribeirão 

 Preto - SP, Brasil 

Variável N° % 

Idade (anos) 
0 |— 18 
18 |— 25  
25 |— 35 
35 |— 45 
45 |— 55 
55 |— 65 
≥ 65 

 
4 
5 
4 
1 
4 
4 
3 

 
16 
20 
16 
4 

16 
16 
12 

Cor de pele 
Branca 
Mulata 
Parda 
Preta 

 
13 
5 
4 
3 

 
52 
20 
16 
12 

IMC4 (kg/m2)* 

< 18,5 
18,5 |— 25  
25 |— 30 
30 |— 35 

 
5 

14 
3 
3 

 
20 
56 
12 
12 

Patologia 
Mieloma múltiplo 
Leucemia mielóide aguda 
Linfoma não Hodgkin 
Leucemia linfóide aguda 
Esclerose sistêmica 
Anemia aplástica grave 
Outras5 

 
5 
4 
3 
2 
2 
2 
7 

 
20 
16 
12 
8 
8 
8 

28 

Tipo de TCTH 
Autólogo para doença onco-hematológica 
Alogênico aparentado 
Autólogo para doença auto-imune 
Alogênico não aparentado 

 
13 
8 
3 
1 

 
52 
32 
12 
4 

Regime de condicionamento 
Melfalano 
Bussulfano, ciclofosfamida 
Carmustina, etoposide, citarabina, melfalano 
Fludarabina, bussulfano, ATG6 

Ciclofosfamida, ATG6 
Fludarabina, melfalan, ATG6 
Outros7 

 
6 
3 
3 
2 
2 
2 
7 

 
24 
12 
12 
8 
8 
8 

28 
1. Transplante de células-tronco hematopoéticas; 2. Curativo impregnado com gel de clorexidina; 3. Cateter venoso 
central, 4. Índice de massa corporal; 5. Linfoma de Hodgkin, lúpus eritematoso sistêmico, síndrome de Poems, 
leucemia promielocítica aguda, síndrome mielodisplásica, anemia falciforme, mielofribose; 6. Globulina 
antitimocitária; 7. Fludarabina, citarabina, cisplatina e mitoxantrone; rituximab, ciclofosfamida, e globulina 
antitimocitária; carmustina, fludarabina, melfalan e globulina antitimocitária; bussulfano, ciclofosfamida e globulina 
antitimocitária; ciclofosfamida, fludarabina e irradiação corporal total; fludarabina, ciclofosfamida e globulina 
antitimocitária; ciclofosfamida, mitoxantrone e globulina antitimocitária. 
* Classificação segundo as definições de World Health Organization (2010). 
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Tempo de internação, de enxertia medular e de neutropenia 

 

 A média do tempo de internação da amostra total foi 33,56 dias e a mediana 34 dias, 

variando entre 12 e 81 dias, com desvio padrão de 15,13 dias. E o tempo médio para enxertia 

medular foi 16,4 dias, mediana 14 dias, variando entre 11 e 30 dias, com desvio padrão de 

5,27 dias. 

 Na Tabela 3 é apresentada a descrição dos valores do tempo de internação e para 

enxertia medular em relação a cada tipo de transplante. 

 

Tabela 3 - Tempo de internação e para enxertia medular em relação aos diferentes tipos de 

 TCTH1 em pacientes que utilizaram o CIGCHX2 como cobertura do CVC3 

 (n=25), realizados no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, em um 

 hospital universitário, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Variável 
TCTH1 autólogo TCTH1 alogênico 

Doença auto-imune 

(n=3) 

Doença onco-

hematológica (n=13) 

Aparentado 

(n=8) 

NA
4
 

 
(n=1) 

 

M
éd

ia
 

M
ed

5 

M
ín

6 

M
áx

6 

D
P

8 

M
éd

ia
 

M
ed

5 

M
ín

6 

M
áx

6 

D
P

8 

M
éd

ia
 

M
ed

5 

M
ín

6 

M
áx

6 

D
P

8 

* 

Tempo de 
internação 

21 19 18 26 4,36 30 24 12 81 17,61 43,13 43 35 56 6,66 41 

Tempo para 
enxertia 

12 12 11 13 1 14,46 13 12 25 4,14 20,63 18,5 15 30 5,21 21 

  1. Transplante de células-tronco hematopoéticas; 2. Curativo impregnado com gel de clorexidina; 3. Cateter 
  venoso central; 4. Não aparentado; 5. Mediana; 6. Mínimo; 7. Máximo. 8. Desvio padrão. 
  * No transplante alogênico não aparentado, foi estudado apenas um caso. 

 

 Entre os 25 pacientes, sete (28%) apresentaram algum grau de neutropenia no momento 

da admissão hospitalar. O tempo de neutropenia foi calculado para 18 pacientes que possuíam 

registro da data de início da neutropenia, sendo a média 13 dias, mediana 10 dias, com valores 

mínimo e máximo 3 e 30 dias, respectivamente, e desvio padrão igual a 7,47 dias. Já durante a 

internação, 13 (52%) pacientes evoluíram para neutropenia febril. 

 

Tempo de exsudação 

 

 Ao longo dos 45 dias de coleta de dados, observou-se a presença de sangue no sítio de 

inserção do cateter, com ocorrência mais frequente até o 11° dia após a inserção do CVC. 
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5.3. Dados sobre o cateter venoso central 

 

 

Geral 

 

 Do total da amostra (n=25), seis pacientes (24%) inseriram um segundo CVC, dos quais 

um foi inserido na veia femoral e não foi acompanhado neste estudo por não ter sido elegido 

para uso do CIGCHX como cobertura do cateter. Assim, 30 cateteres foram acompanhados no 

presente estudo entre os 25 pacientes da amostra. 

 Entre os 30 cateteres inseridos, o cateter duplo lúmen foi o principal tipo n=16 (53%), 

tendo sido inserido apenas nos pacientes que se submeteram ao TCTH autólogo. Todos os 

pacientes que se submeteram ao TCTH alogênico utilizaram o cateter de Hickman, além de 

um paciente que se submeteu ao TCTH para doença auto-imune e outro para doença onco-

hematológica. 

 Os cateteres duplo lúmen eram da marca Arrow Blue Flex Tip®, compostos por 

poliuretano, com dois lumens e calibre 7 French. E os cateteres de Hickman eram da marca 

Bard Access Systems™, compostos por silicone, com dois lumens e calibre 7 ou 12 French, 

cujos dispositivos com diâmetro menor foram inseridos nos pacientes com idade inferior a 18 

anos. 

 Entre os 30 cateteres, a maior parte foi inserida na veia jugular interna n=25 (83%), 

predominantemente do lado direito n=22 (73%). Do total de inserções, 11 (37%) resultaram 

em algum tipo de complicação, ocorrendo hematoma em seis casos, múltiplas punções em 

três, múltiplas punções seguida por edema em um caso e punção arterial em outro. 

 A caracterização do primeiro e segundo CVC inseridos é apresentada na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Caracterização do primeiro e segundo CVC1 inseridos nos pacientes submetidos ao 

 TCTH2 que  utilizaram o CIGCHX3 como cobertura do mesmo (n=30), em um 

 hospital universitário, no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, 

 Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Variável N° % 

Tipo de cateter 
Duplo lúmen 
Hickman 

 
16 
14 

 
53 
47 

Acesso venoso 
Veia jugular interna 
Veia subclávia 

 
25 
5 

 
83 
17 

Lado de inserção do CVC1 
Direito 
Esquerdo 

 
22 
8 

 
73 
27 

Complicações relacionadas à inserção do CVC1 
Não 
Sim 

 
19 
11 

 
63 
37 

 1. Cateter venoso central; 2. Transplante de células-tronco hematopoéticas; 3. Curativo impregnado com 
 gel de clorexidina. 
 

 Entre os 25 pacientes, nove (36%) tiveram alta hospitalar com o cateter in situ. No dia 

da inserção do primeiro CVC, foi obtido o valor da contagem de plaquetas de 20 pacientes e o 

valor da contagem de neutrófilos de nove pacientes que realizaram hemograma completo. 

Diante destes dados, identificou-se que três pacientes estavam neutropênicos (valores: 0,3; 0,6 

e 1,2 x103 neutrófilos/mm3) e oito estavam plaquetopênicos no momento da inserção do 

cateter, sendo três com valores abaixo de 50 x103 plaquetas/mm3.  

 Na inserção do segundo CVC, foi obtido o valor da contagem de plaquetas dos cinco 

pacientes que inseriram o cateter e o valor da contagem de neutrófilos de dois destes pacientes 

que realizaram hemograma completo. Destes, dois apresentavam zero neutrófilos/mm3 e 

plaquetas igual a 27 e 40 x103/mm3. 

 Os valores de plaquetas e de neutrófilos dos pacientes que tinham hemograma no dia da 

inserção do primeiro e segundo cateteres estão descritos na Tabela 5. Para os casos em que 

não foi obtido o valor de neutrófilos a partir do hemograma completo, foi realizada uma 

estimativa desse valor mínimo. 
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Tabela 5 - Contagem de plaquetas e de neutrófilos* no dia da inserção do primeiro e segundo 

 CVC1 em pacientes submetidos ao TCTH2 que utilizaram o CIGCHX3 como 

 cobertura do cateter, no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, em um 

 hospital universitário, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

 Plaquetas/mm3 Neutrófilos/mm3* 

 Primeiro CVC1 
(n=20) 

Segundo CVC1 
(n=5) 

Primeiro CVC1 
(n=20) 

Segundo CVC1 
(n=5) 

Média 185 133 6,1 2,5 
Mediana 159 144 3,1 2,2 
Valor mínimo 18 27 0,3 0 
Valor máximo 425 237 53 7,5 
Desvio padrão 120,54 97,09 10,9 3,1 

1. Cateter venoso central; 2. Transplante de células tronco hematopoéticas; 3. Curativo impregnado com gel de 
clorexidina. 
* Valores estimados a partir da fórmula matemática: [ glóbulos brancos (1- Linfócitos/100) x 0,9 ]. 
 

Intervalo entre a inserção do cateter e o início da quimioterapia 

 

 Em média, o regime de condicionamento quimioterápico iniciou 2,16 dias após a 

inserção do CVC, com mediana de um dia, variando entre zero e 10 dias, com desvio padrão 

de 2,56 dias, considerando a inserção dos primeiros dispositivos (n=25). 

 A maioria desses regimes começou com um dia após a inserção do CVC (n=8, 32%). 

Ainda, quatro pacientes iniciaram o regime após dois dias da inserção, em três casos o início 

foi após três dias, em outros dois ocorreu após sete dias, além de um cujo início do regime foi 

com cinco dias e outro com 10 dias após inserção do cateter. 

 

Aspecto anatômico do local de inserção do cateter 

 

 Entre os 30 cateteres, 16 (53,3%) foram inseridos em região que apresentava alguma 

irregularidade na superfície, que não era plana em toda sua extensão para aplicação do 

CIGCHX. Os aspectos observados foram: pele com alteração da elasticidade e turgor 

diminuído, dobra de pele, proeminência óssea clavicular  e edema, em quatro casos cada um.  

 

Tempo de permanência do cateter 

 

 Até o término da coleta de dados, entre os 30 cateteres inseridos, 22 haviam sido 

removidos, sendo 20 referentes à primeira inserção e dois referentes à segunda. Assim, nesse 
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momento oito pacientes permaneciam em acompanhamento ambulatorial com o cateter de 

Hickman in situ sem previsão de remoção, já tendo completado 45 dias de acompanhamento 

no presente estudo desde a inserção do primeiro CVC e, diante disto não foram considerados 

para o cálculo do tempo de permanência. 

 Assim, o tempo médio de permanência dos cateteres removidos até o término da coleta 

de dados foi 14,73 dias, com mediana de 13 dias, valores mínimo e máximo de cinco e 33 

dias, e desvio padrão de 6,78 dias. 

 

Motivos de remoção do cateter 

 

 Entre os 22 cateteres removidos, a infecção relacionada ao cateter venoso central foi o 

principal motivo para remoção do CVC (n= 8, 36,5%). Os motivos para remoção do cateter 

estão descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Motivos de remoção do CVC1 (n=22) nos pacientes submetidos ao TCTH2 que 

 utilizaram o CIGCHX3 como cobertura do cateter, em um hospital universitário, 

 no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Motivo de remoção do CVC1 N° % 

IR-CVC4 8 36,5 
Alta hospitalar 6 27 
Cateter pouco utilizado 5 23 
Fratura do cateter 2 9 
Tração acidental com exterioração do cuff 1 4,5 

 1. Cateter venoso central; 2. Transplante de células-tronco hematopoéticas; 3. Curativo impregnado 
 com gel de clorexidina; 4. Infecção relacionada ao cateter venoso central. 
 

Infecção relacionada ao cateter venoso central 

  

 Do total da amostra, 11 (44%) pacientes apresentaram IR-CVC, sendo nove de corrente 

sanguínea, duas do sítio de inserção e uma do túnel. Ressalta-se que entre as infecções de 

corrente sanguínea relacionada ao CVC, um paciente apresentou concomitante a infecção do 

túnel, que foi o motivo de remoção do cateter. Em uma infecção do sítio, o cateter foi 

removido devido fratura do mesmo e em três infecções de corrente sanguínea identificadas, 

esta complicação foi tratada e não implicou na remoção do cateter. 

As infecções de corrente sanguínea relacionadas ao CVC foram confirmadas em dois 

casos por diferença de tempo de positividade entre as hemoculturas de sangue do cateter e 
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periférico; e em sete casos com presença do mesmo microrganismo na ponta do cateter e na 

hemocultura. Foram identificadas cinco bactérias gram negativas (Chryseobacterium 

indologenes, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Comamonas 

testosteroni) e duas gram positivas (Staphilococcus epidermidis e Corynebacterium jk). 

 

 

5.4. Dados sobre o curativo impregnado com gel de clorexidina 

 

 

Geral 

 

 Ao longo da coleta de dados, 104 CIGCHX foram acompanhados até sua última 

remoção, considerando o limite para acompanhamento de 45 dias após a inserção do primeiro 

CVC. 

 A maioria dos pacientes (n=24, 96%) utilizou o CIGCHX modelo 1657 como cobertura 

no sítio do CVC. Destes, três (12%) também utilizaram o modelo 1659 e dois (8%) utilizaram 

o modelo 1660 além do modelo 1657. E o modelo 1660 foi utilizado por um indivíduo (4%), 

cuja idade era igual a quatro anos e o cateter inserido foi o Hickman, com calibre 7 French. 

 Dezesseis pacientes relataram prurido alguma vez durante o uso do curativo, variando 

entre um e 11 relatos por paciente. A localização deste sintoma variou entre a almofada gel, o 

poliuretano e a margem branca, ocorrendo isoladamente ou de forma simultânea. 

 

Interrupção temporária do uso do curativo 

 

 Seis pacientes (24%) precisaram interromper, temporariamente, o uso do CIGCHX 

devido sangramento ativo no sítio de inserção do CVC e utilizar gaze estéril com fita adesiva 

neste período. Destes, três pacientes fizeram essa transição apenas uma vez, dois precisaram 

fazê-la por três vezes e outro, por duas vezes. Ressalta-se que os pacientes que tiveram o uso 

do CIGCHX interrompido três vezes, tiveram dois cateteres inseridos no período de 

acompanhamento da coleta de dados. 

 

Suspensão do uso do curativo 

 

 Do total da amostra, cinco pacientes (20%) tiveram o uso do CIGCHX suspenso, sendo 

fator que contribuiu para a decisão de remoção do CVC em um caso. Os sinais e sintomas 
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apresentados por cada um destes pacientes, que levaram à suspensão do uso do curativo, 

foram: 

 » Prurido intenso e vesículas sob a margem adesiva e almofada gel de CHX; 

 » Eritema sob região da margem adesiva e poliuretano; escoriação, maceração, 

enrugamento sob região da margem adesiva; 

 » Escoriação importante de pele sob região da margem adesiva com a remoção do 

curativo; eritema sob toda a região do curativo; 

 » Escoriação importante de pele sob região da margem adesiva com a remoção do 

curativo; 

 » Escoriação, fissura, bolha, prurido, dor e eritema sob toda a região do curativo. 

 Em relação à caracterização clínica destes pacientes, em geral, estiveram presentes as 

características: extremo de idade, IMC abaixo de 18,5 kg/m2, lúpus eritematoso sistêmico 

como patologia de base, TCTH alogênico, regime de condicionamento com bussulfano e 

regime de condicionamento com irradiação corporal total. Além disto, todos estavam 

neutropênicos e plaquetopênicos no momento da suspensão do curativo, com contagem de 

neutrófilos entre zero e 0,3 x103/mm3 e de plaquetas inferior a 50 x103/mm3. 

 O tempo mínimo em que o curativo foi utilizado antes de sua suspensão foi de seis dias, 

sendo suspenso logo após sua segunda remoção. E o tempo máximo foi de 26 dias, sendo 

suspenso após a quarta remoção do curativo. No momento da suspensão do curativo, nenhum 

paciente havia tido enxertia medular, sendo três dias o menor período em que a enxertia 

ocorreu após a suspensão do curativo e 12 dias o maior, com média de 7,6 dias.  

 

Tempo de permanência 

 

 O tempo médio de permanência do CIGCHX foi de 4,62 dias, variando entre 0,5 e sete 

dias.  

 Entre os 22 cateteres removidos, o CIGCHX foi utilizado em média 10 dias, equivalente 

a 68% dos dias que o cateter esteve inserido. A mediana foi 9,5 dias, com valor mínimo e 

máximo três e 23 dias e desvio padrão de 5 dias. 

 As quantidades de curativos removidos para cada tempo de permanência e suas 

respectivas proporções estão apresentadas na Tabela 7. 

 

 



5. Resultados 75 

 

Tabela 7 - Distribuição da permanência do CIGCHX1 (n=104) segundo diferentes intervalos 

 de tempo, em pacientes submetidos ao TCTH2 que utilizaram o mesmo como 

 cobertura do CVC3, em um hospital universitário, no período de setembro de 2013 

 a fevereiro de 2014, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Permanência do CIGCHX1 (dias) N° de remoções do CIGCHX % 

<1 4 3,85 
1 13 12,5 
2 11 10,57 
3 12 11,54 
4 4 3,85 
5 8 7,69 
6 13 12,5 
7 39 37,5 

 1. Curativo impregnado com gel de clorexidina; 2. Transplante de células-tronco hematopoéticas; 3. Cateter venoso central. 

 

Intervalo de tempo para início do uso versus tempo de permanência do curativo 

 

 O intervalo de tempo predominante para o início do uso do CIGCHX foi de dois dias 

(n=15, 60%) após a inserção do CVC, variando entre um e sete dias. Os diferentes intervalos 

para o início do uso do curativo, para o primeiro e segundo cateteres inseridos, estão 

apresentados na Figura 8. 

 

Figura 8 - Intervalo de tempo para o início do uso do curativo impregnado com gel de 

 clorexidina após a inserção do primeiro e segundo cateter venoso central em 

 pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas, em um 

 hospital universitário, no período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, 

 Ribeirão Preto - SP, Brasil 
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 Em relação aos curativos iniciados após a inserção do primeiro CVC, entre os pacientes 

em que o uso do CIGCHX foi iniciado um dia após a inserção (n=4, 16%), um completou sete 

dias com o curativo e outro precisou interromper temporariamente o uso do curativo devido 

sangramento. 

 Já aqueles em que o uso do CIGCHX ocorreu após dois dias da inserção (n=15, 60%), 

apenas quatro (27%) completaram sete dias com o primeiro curativo aplicado. Entre os 

demais (n=11), a permanência do primeiro curativo variou entre 12h (n=1) e seis dias (n=2), 

sendo que seis pacientes retiraram o CIGCHX devido ao sangramento ativo e três precisaram 

interromper temporariamente o uso do mesmo. 

 Entre os pacientes que iniciaram o uso do CIGCHX após três dias da inserção (n=4, 

16%), três (75%) completaram sete dias com o primeiro curativo aplicado e um retirou três 

dias após a aplicação devido a ocorrência de sítio de inserção não visível e precisou 

interromper o CIGCHX devido sangramento ativo no sítio. 

 Sobre os pacientes que iniciaram o uso do CIGCHX após quatro (n=1) e cinco (n=1) 

dias da inserção, ambos completaram sete dias de permanência do primeiro curativo aplicado. 

 Em relação aos curativos iniciados após a inserção do segundo CVC, sua permanência 

variou entre dois e sete dias, sendo que completaram sete dias de permanência em  maior 

frequência, os curativos iniciados quatro dias após a inserção do cateter. Os demais 

permaneceram entre dois e seis dias, sendo três removidos em virtude de sangramento do sítio 

de inserção, dos quais dois precisaram ser interrompidos temporariamente. 

 

Motivo de remoção do curativo 

 

 Ao longo do período de coleta de dados, houve 104 remoções do CIGCHX entre todos 

os pacientes. O número máximo de remoções do curativo por paciente variou entre dois e 

sete. A remoção programada foi o principal motivo para a remoção do curativo (n=43), 

representado 41,3% dos casos. Entre as remoções não programadas do curativo, destaca-se a 

remoção do CVC (n=15, 14,5%), seguida pela ocorrência de bolha de ar no sítio de inserção 

com exsudato sanguinolento (n=10; 9,6%). 

 Em geral, a presença de sangue foi o principal motivo para a remoção não programada 

do curativo, representada pela presença de bolha de ar no sítio de inserção com exsudato 

sanguinolento, curativo sujo de sangue externamente e sítio de inserção não visível, devido a 

presença de sangue, conforme descrito na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Motivos de remoção do CIGCHX1 (n=104) aplicado como cobertura do CVC2 em 

 pacientes submetidos ao TCTH3 em um hospital universitário, no período de 

 setembro de 2013 a fevereiro de 2014, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Motivo de remoção do CIGCHX1 N° % 

Remoção programada 43 41,3 

Remoção do CVC2 15 14,5 
Bolha de ar no sítio de inserção com exsudato sanguinolento 10 9,6 
Curativo sujo de sangue externamente 9 8,7 
Curativo solto 7 6,7 
Sítio de inserção não visível com exsudato sanguinolento 7 6,7 
Integridade comprometida 6 5,8 
Outros4 7 6,7 

1. Curativo impregnado com gel de clorexidina; 2. Cateter venoso central; 3. Transplante de células-tronco 
hematopoéticas; 4. Sinais de irritação cutânea (3), curativo úmido (2), curativo saturado (1), não identificado - 
remoção realizada sem o pesquisador (1). 
 
 Os motivos das remoções do CIGCHX variaram segundo seu tempo de permanência. 

Entre as remoções no mesmo dia de aplicação, destaca-se o curativo sujo de sangue. E nas 

remoções após um dia, este mesmo motivo, além da remoção do CVC em 19 casos. 

 Destaca-se a observação da presença de eritema sob a região do CIGCHX após sua 

remoção, com predominância na região da margem branca do curativo, que por vezes regredia 

em intensidade ao longo do procedimento. 

 

Aspectos do curativo 

 

 Ao longo do período de coleta de dados, foi realizado um total de 815 observações 

sobre os aspectos diários do CIGCHX, entre todos os pacientes (Tabela 9). 

  

Tabela 9 - Distribuição dos aspectos diários do CIGCHX1 (n=815) utilizado como cobertura 

 do CVC2 em pacientes submetidos ao TCTH3, em um hospital universitário, no 

 período de setembro de 2013 a fevereiro de 2014, Ribeirão Preto - SP, Brasil 

Aspectos do CIGCHX1 N° % 

Bolha de ar na região da almofada gel 462 56,7 
Pouca adesão na fita de estabilização ou na região da margem adesiva 282 34,6 
Dobra na região da margem adesiva ou poliuretano 30 3,7 
Íntegro 28 3,4 
Outros4 13 1,6 

1. Curativo impregnado com gel de clorexidina; 2. Cateter venoso central; 3. Transplante de células-tronco 
hematopoéticas; 4. Esparadrapo sobre a almofada gel de clorexidina (8), desprendimento total do poliuretano do 
curativo (3) e comprometimento da integridade >50% na região do poliuretano do curativo (2). 
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 A presença de bolha de ar no sítio de inserção foi o principal aspecto do curativo 

observado, presente em 462 (56,7%) observações. A ocorrência de pouca adesão em alguma 

região do curativo foi o segundo aspecto mais frequente, presente em 282 (34,6%) 

observações. 
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O 
Geral 

 

  

 presente estudo buscou analisar o uso do curativo impregnado com gel 

de clorexidina aplicado no sítio de inserção do cateter venoso central de pacientes submetidos 

ao transplante de células-tronco hematopoéticas, bem como, quantificar a ocorrência de 

infecção relacionada ao cateter na vigência deste curativo. 

 

Perfil clínico e sócio-demográfico 

 

 Um estudo nacional que descreveu o perfil clínico e epidemiológico de 429 pacientes 

submetidos ao TCTH autólogo e alogênico evidenciou valores semelhantes ao presente 

estudo, sendo a média de idade de 30,52 anos com variação entre um e 70 anos. No entanto, 

mostrou diferença superior entre o sexo dos pacientes estudados (250 masculino e 179 

feminino) e em relação ao tipo de transplante, com frequência superior no alogênico 

(MENDES, 2010). 

 O número de TCTH tem aumentado progressivamente desde 2001, sendo que as 

leucemias representam as principais indicações para o transplante alogênico e as desordens 

plasmacelulares para o transplante autólogo, das quais se destacam a leucemia mielóide aguda 

e o mieloma múltiplo, respectivamente (GRATWOHL et al., 2010; PASSWEG et al., 2013).

 O TCTH não mieloablativo com regime de condicionamento em intensidade reduzida 

tem conquistado cada vez mais espaço, representando uma alternativa terapêutica viável para 

indivíduos com idades mais avançadas portadores de neoplasias hematológicas, não elegíveis 

para tratamentos ablativos, que possuem risco elevado de mortalidade nessa faixa etária 

(NIVISON-SMITH et al., 2012; WAHID, 2013; PASSWEG et al., 2013; CHRETIEN et al., 

2014; LI; SYKES, 2012). 

 Tendo em vista o contínuo aumento da expectativa de vida no Brasil (BRASIL, 2012), 

somado ao fato de que o mieloma múltiplo geralmente ocorre em indivíduos acima de 60 anos 

(CHRETIEN et al., 2014; OZAKI; SHIMIZU, 2014), os dados do presente estudo corroboram 

com o panorama atual. 

 Outra característica particular do mieloma é sua ocorrência mais frequente indivíduos 

afro-americanos do que em caucasianos. Apesar da maioria dos pacientes da amostra ter 

relatado possuir cor de pele branca, assim como a maior parcela da população brasileira 

(BRASIL, 2011), tal característica do mieloma pode ser considerada ao observar que 48% dos 
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pacientes relataram ter cor de pele parda, preta ou mulata (INTERNATIONAL MYELOMA 

FOUNDATION, 2014). 

 A maior parte dos pacientes (56%) apresentou peso dentro da faixa considerada normal 

para o índice de massa corporal, no entanto, cinco pacientes apresentavam baixo peso, três 

apresentavam sobrepeso e outros três, obesidade grau I.  Este indicador foi utilizado para 

identificar pacientes em extremos de peso, visto que esta condição tem relação com a 

ocorrência de proeminências ósseas e dobras da pele (LEE et al., 2006; TRICK et al., 2006; 

WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010), que foram situações observadas que 

aconteceram paralelamente à ocorrência de bolha de ar na região da almofada gel do 

CIGCHX e à perda de adesão do curativo à pele, respectivamente. 

 Neste sentido, Trick et al. (2006) identificaram associação do IMC com a probabilidade 

do paciente apresentar o curativo sob condições inadequadas que impliquem na sua remoção, 

com relação dose-resposta, na qual quanto maior o IMC, maior a propensão. 

 Um dado identificado no estudo quanto a fragilidade cutânea foi o extremo de idade, 

com três pacientes acima de 65 anos. Esta situação está relacionada à alterações na 

elasticidade cutânea, turgor diminuído, proeminências ósseas, sensibilidade diminuída, estado 

nutricional e metabólico alterados, circulação alterada, déficit imunológico, diminuição na 

espessura e superfície de contato da derme e epiderme, perda da distribuição em rede das 

fibras elásticas, espessamento da membrana basal  e alterações na compactação do colágeno 

(ORIÁ et al., 2003; RESENDE; BACHION; ARAÚJO, 2006). Estas condições são 

importantes a serem consideradas para o uso do CIGCHX, visto a vulnerabilidade da pele aos 

efeitos de tração mecânica com as remoções do curativo, podendo lesioná-la (BENHAMOU 

et al., 2002). 

 

Regime de condicionamento 

 

 O melfalano foi o antineoplásico mais frequente nos regimes de condicionamento da 

amostra. Tendo em vista que este é o principal antineoplásico utilizado no regime de 

condicionamento para o mieloma múltiplo, sendo agente de importância para tratamento em 

monoterapia (OZAKI; SHIMIZU, 2014), sua frequência na amostra estudada pode ser 

entendida observando que o mieloma múltiplo foi a principal patologia de base identificada. 

 Apesar de sua toxicidade e letalidade precoce, o emprego do melfalano em intensidade 

reduzida para pacientes com idades avançadas, como regime de condicionamento para o 
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TCTH de mieloma múltiplo, representa uma abordagem terapêutica eficaz (OZAKI; 

SHIMIZU, 2014). 

 Outro regime de condicionamento de destaque na amostra estudada foi a combinação do 

bussulfano com ciclofosfamida, que atualmente é o principal regime mieloablativo 

preparatório em TCTH para o condicionamento em alta dose, no entanto, apesar de bons 

resultados, apresenta relação com toxicidade, mortalidade e recaída 

(HASSAN; ANDERSSON, 2013; ZHAO et al., 2014). Além disto, quando se pensa em 

regimes de condicionamento em intensidade reduzida, grande parte inclui fludarabina, 

bussulfano ou ciclofosfamida (LI; SYKES, 2012), que foram os antineoplásicos mais 

frequentes na combinação de algum dos regimes da amostra. 

 Em particular, o bussulfano é um agente alquilante, usualmente empregado no 

transplante alogênico, que está atrelado à importante toxicidade cutânea, sendo os principais 

sinais e sintomas relacionados: hiperpigmentação em regiões de flexão, rash, descamação, 

dermatite e formação bolhosa (PARKER et al., 2013). 

 Uma característica comum aos agentes antineoplásicos é a ação sobre células em 

processo ativo de divisão celular, interferindo no seu processo de divisão e crescimento 

geralmente de forma inespecífica, o que resulta no efeito adverso de destruição de células não 

tumorais, das quais aquelas pertencentes aos tecidos de rápida proliferação são as mais 

afetadas (BONASSA; GATO, 2012). 

  

Doença do enxerto contra o hospedeiro 

 

 A doença do enxerto contra o hospedeiro é uma doença complexa que está atrelada à 

significante morbimortalidade e pode acometer múltiplos órgãos, dos quais a pele é o mais 

frequentemente afetado (ZIEMER, 2013). Pode ser classificada em aguda e crônica a 

depender do tempo de início dos sintomas: antes ou após 100 dias do transplante, 

respectivamente (QIAN; WU; SHEN, 2013). Seu desenvolvimento usualmente ocorre após o 

TCTH alogênico ou infusão de linfócitos do doador, quando as células T imunocompetentes 

do doador identificam antígenos estranhos em células receptoras e as ataca (ZIEMER, 2013). 

 Sabe-se que o desenvolvimento da DECH está associado a diversos fatores, dos quais, a 

utilização de doadores mais jovens pode reduzir sua incidência e melhorar a sobrevivência 

após o transplante (FOEKEN et al., 2010). 

 A DECH aguda geralmente tem início com duas a quatro semanas após o transplante. 

No caso da DECH aguda de pele, o eritema pode ser acompanhado de edema e sensibilidade 
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aumentada. Além disto, geralmente há rash, que pode ser assintomático ou hemorrágico, 

doloroso ou acompanhado de prurido (ZIEMER, 2013). 

 Apesar de a DECH de pele ter ocorrido em apenas um paciente no presente estudo, há a 

preocupação em considerar sua ocorrência para o uso do CIGCHX em pacientes submetidos 

ao transplante alogênico, uma vez que os sintomas desta complicação tornarão a pele mais 

vulnerável (ZIEMER, 2013). 

 

Tempo para enxertia medular 

 

 Neste estudo, verificou-se que o tempo médio para a enxertia medular dos pacientes 

submetidos ao TCTH autólogo para doença onco-hematológica foi de 14,46 dias, variando 

entre 12 e 25 dias. Estes valores são ligeiramente superiores aos relatados por uma análise 

retrospectiva nacional realizada com 129 pacientes que se submeteram ao mesmo tipo de 

transplante, cujo tempo para recuperação medular apresentou média de 12 dias, variando de 9 

a 18 dias (CALLERA AF; SILVA; CALLERA F, 2013). Em recente estudo internacional, 

esta diferença é ainda maior: média de nove dias, variando entre oito e 11 dias (REME´NYI et 

al., 2014). 

 Já no TCTH alogênico, um estudo conduzido por Liseth et al. (2010) com pacientes 

portadores de leucemias agudas que tiveram doadores aparentados, evidenciou o tempo médio 

de 14,54 dias para a enxertia medular (variação de 11 a 29 dias). Tais valores possuem certa 

similaridade com o presente estudo em relação à variação (15 a 30 dias), apesar de destoar da 

média que foi 20,63 dias. 

 Observou-se que o tempo médio para a enxertia no transplante alogênico foi superior 

em relação ao autólogo. Uma possível explicação é a relação da enxertia com a origem das 

células-tronco e a ocorrência de mismatch no antígeno leucocitário humano (BLENNOW et 

al., 2014). No entanto, destaca-se a importância da enxertia medular no menor tempo 

possível, para ambos os tipos de transplante, diante da relação da morbimortalidade com 

complicações associadas ao tempo de internação (MENDES, 2010; PENG; LU, 2013; AMINI 

et al., 2014). 

 

Tempo de internação e de neutropenia 

 

 Este estudo evidenciou que 28% dos pacientes submetidos ao transplante já 

apresentavam algum grau de neutropenia desde no momento da admissão hospitalar, sendo 
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que 52% da amostra evoluíram para neutropenia febril durante a internação, permanecendo 

uma média de 33,56 dias internados (variando entre 12 e 81), dos quais, em média, 

permaneceram 13 dias neutropênicos (variando entre três e 30). 

 Mendes (2010) estimou a média do tempo de neutropenia e internação de 429 pacientes 

submetidos ao TCTH autólogo e alogênico em 14,34 dias, com diferença na variação, sendo 

um e 232 dias para o tempo de internação e um e 94 dias para o tempo de neutropenia. Ainda, 

associou o tempo de internação e de neutropenia com o risco de infecção e evidenciou que 

esse risco é superior entre os pacientes submetidos ao transplante alogênico, que aumenta de 

forma significativa quanto maiores forem tais períodos. 

 Amini et al. (2014) analisaram que o tempo de internação hospitalar apresenta relação 

direta com o número de episódios de febre (p<0,0001), sendo a taxa de episódios febris 

significativamente maior no transplante autólogo em relação ao alogênico (p<0,05). Discutem 

que a determinação do perfil microbiológico dessa clientela é mandatória, bem como a 

sensibilidade aos antibióticos, a fim de prevenir complicações infecciosas que levem à morte. 

Assim como evidenciado por Chambers et al. (2005), explanam que a ocorrência de infecções 

no período de neutropenia é maior e taxa de mortalidade é superior nos pacientes que 

desenvolvem quadros infecciosos, em particular, relacionados à corrente sanguínea e ao 

tempo de neutropenia. 

 

Tempo de exsudação 

 

 Este estudo observou que o sítio de inserção do CVC apresentou exsudato 

sanguinolento decrescente ao longo dos dias de observação, concentrando-se até o 40° dia 

após a inserção do cateter, sendo mais frequente até o 11° dia. 

 Silveira et al. (2010) estudaram uma série de casos em pacientes submetidos ao TCTH 

alogênico e identificaram um média de exsudação até o 12° dia após a inserção do cateter. 

Analisou que esta condição implicou na necessidade de cobertura do cateter com gaze estéril 

e fita adesiva neste período e representou uma média de 1,5 remoções adicionais do 

poliuretano comum antes de completar sete dias após sua aplicação. 

 Quando se observa o tempo decorrido entre a inserção do cateter e o início do regime de 

condicionamento, Silveira et al. (2010) evidenciaram o período médio de dois dias, assim 

como o presente estudo. Destaca-se que ambas as pesquisas foram conduzidas na mesma 

instituição, no entanto, diferem na população alvo, sendo que Silveira et al. (2010) estudaram 
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os pacientes com cateter de Hickman submetidos ao transplante alogênico e esta pesquisa 

estendeu-se para o transplante autólogo. Apesar disto, os valores obtidos foram similares. 

 Ao estudar o tempo de exsudação do sítio de inserção de pacientes submetidos ao 

TCTH, é importante considerar o efeito dos agentes antineoplásicos empregados no regime de 

condicionamento sobre o processo de cicatrização. Como atuam principalmente sobre os 

tecidos de rápida proliferação, o tecido epitelial é bastante vulnerável aos efeitos da 

toxicidade dos quimioterápicos, que se fixam ao ácido desoxirribonucléico com capacidade de 

permanecer ativos, gerando danos em longo prazo e dificultando o processo de cicatrização 

normal (BONASSA; GATO, 2012). 

 Como a cicatrização é um processo relativamente longo e complexo, procedimentos que 

ocorrem durante este período podem influenciá-lo, como no caso da administração dos 

agentes antineoplásicos. Assim, o início do regime de condicionamento a partir de sete dias 

após a inserção do CVC pode amenizar tais influências (PAYNE et al., 2008). 

 

Cateter venoso central 

 

 A presença de um cateter venoso central representa o fator de risco mais significante 

para infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter, no qual a densidade da microbiota 

da pele tem importante relação (O'GRADY et al., 2011). No caso dos pacientes submetidos ao 

TCTH, este fator é potencializado pelo tempo prolongado de neutropenia, mieloablação, 

terapia imunossupressora, ocorrência da doença contra o hospedeiro, mucosite, entre outros 

(CASTAGNOLA et al., 2003; ZITELLA, 2003; TOMBLYN et al., 2009; SANTOS et 

al., 2012). 

 O cateter duplo lúmen e a veia jugular interna direita foram o principal tipo de 

dispositivo e local de inserção, respectivamente, com ocorrência de 37% de complicações 

decorrentes da inserção, seja aguda ou tardia, das quais o hematoma foi a principal, seguida 

por múltiplas punções. 

 Apesar de pesquisadores relacionarem a inserção do CVC na veia jugular com risco de 

infecção aumentado (VAN DER KOOI; WILLE; VAN BENTHEM, 2012) e certa preferência 

para o uso da veia subclávia, os guidelines para cuidados com o CVC de pacientes 

oncológicos afirmam ainda não há evidências suficientes para recomendar um tipo específico 

de cateter ou de acesso venoso para sua inserção. No entanto, em vista do risco aumentado 

para infecção e trombose relacionadas a cateteres inseridos na veia femoral, recomenda-se que 

este acesso deve ser evitado, com exceção de casos emergenciais (SCHIFFER et al., 2013). 
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 Ressalta-se que dificuldades no procedimento de inserção relacionadas à anatomia do 

paciente ou própria patologia podem interferir na escolha do acesso venoso de inserção 

(PATEL, P. M.; THAKKAR; PATEL, B. M., 2010). 

 Em relação ao diâmetro, recomenda-se que deve ser empregado o menor possível para 

minimizar o risco de trombose e estenose venosa relacionadas ao cateter. No entanto, existe 

uma dificuldade real na administração de hemocomponentes em lumens muito estreitos 

(BISHOP et al., 2007). 

 A partir disto, torna-se plausível o calibre superior utilizado no transplante alogênico, 

no qual o cateter de Hickman apresentou 12 French de diâmetro, em adultos. Entre as 

indicações de um acesso venoso central de longa permanência, como o cateter de Hickman, 

observam-se a quimioterapia para doença maligna, antibioticoterapia por tempo prolongado, 

nutrição parenteral, hemodiálise e infusão de hemocomponentes frequente (GALLOWAY; 

BODENHAM, 2004). Observa-se que este cateter foi utilizado na maioria das vezes em 

pacientes submetidos ao TCTH alogênico, o qual tem maior risco de complicações e pode 

requerer administração de medicamentos incompatíveis simultaneamente, além de maior 

necessidade de infusões de hemocomponentes (ORTEGA, 2004). 

 Em geral, a escolha do cateter deve estar pautada na duração esperada do uso do 

dispositivo para o tratamento, o regime de quimioterapia e a habilidade do paciente para 

promover o autocuidado. Recomendam-se cateteres com o menor número de lumens, os quais 

devem ser inseridos por profissionais bem treinados e os aspectos para a escolha do tipo de 

cateter devem ser compartilhados com o paciente (SCHIFFER et al., 2013). 

 A inserção do acesso central é a primeira ação preparatória para o transplante na fase de 

internação hospitalar, que é o melhor momento clínico do paciente para tal procedimento, 

apesar de 28% dos pacientes da amostra estudada já se apresentarem neutropênicos no 

momento da admissão hospitalar. Desta forma, a inserção de um segundo cateter geralmente 

ocorrerá em situações ainda mais vulneráveis (ALBUQUERQUE, 2005), assim como 

demonstrado no presente estudo, no qual todos os pacientes que inseriram um segundo cateter 

apresentavam contagem de neutrófilos/mm3entre 0,3 e zero e contagem de plaquetas/mm3 

inferior a 50 mil, chegando ao extremo de 27 mil. 

  

Tempo de permanência e motivos de remoção do cateter 

  

 O CVC dos pacientes deste estudo permaneceu in situ em média 14,38 dias, com desvio 

padrão de 6,74 dias. Ao analisar retrospectivamente 78 cateteres inseridos em pacientes 
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submetidos ao TCTH alogênico, Pereira et al. (2013) identificaram um tempo médio de 

permanência do cateter superior, 41 dias, com desvio padrão de 26,78 dias. 

 Discute-se que esse tempo de permanência curto da amostra total pode ter relação com o 

fato de que para essa análise foram considerados apenas os cateteres removidos dentro do 

limite de 45 dias de acompanhamento da coleta de dados do presente estudo, na maioria das 

vezes, pertencentes ao transplante autólogo. Assim, não foram considerados os pacientes 

submetidos ao transplante alogênico em acompanhamento ambulatorial com o cateter de 

Hickman in situ após o término da coleta de dados que, supostamente, elevariam a média 

desse tempo de permanência. 

 No entanto, tendo em vista a possibilidade eminente de complicações relacionadas ao 

CVC, é importante que o mesmo seja removido assim que seu uso não for mais necessário ou, 

caso haja suspeita ou confirmação de algum risco eminente relacionado ao dispositivo 

(YILMAZ et al., 2012; SCHIFFER et al., 2013). 

 No caso do TCTH, o tempo para que a remoção do cateter aconteça é variável entre 

cada tipo de transplante, tendo em vista as especificidades e potencial de complicações 

particulares advindas do tratamento. No caso do transplante alogênico, espera-se que o cateter 

permaneça pelo menos no período de maior risco de complicações, que compreende até 100 

dias após o transplante (ORTEGA, 2004). 

 Assim como nos estudos de Pereira et al. (2013) e Chambers et al. (2005) realizado em 

pacientes transplantados, a suspeita de IR-CVC foi o principal motivo que levou a remoção 

prematura do cateter. No entanto, o segundo estudo, que avaliou o curativo de poliuretano 

impregnado com disco de clorexidina, evidenciou que este curativo preveniu a remoção 

precoce do cateter quando comparado ao grupo controle. Ressalta-se que, apesar da remoção 

do cateter decorrente de sua tração acidental ter ocorrido em apenas um paciente da presente 

amostra, esta situação representa o segundo (36%) fator de remoção do cateter em pacientes 

pediátricos portando o cateter de Hickman (ADLERA et al., 2006). Esse dado se relaciona 

com o presente estudo, ao observar que tal remoção isolada ocorreu com o paciente pediátrico 

com a menor idade estudada, quatro anos, e utilizava o mesmo tipo de cateter. 

 Tendo em vista que o número de TCTH realizados vem crescendo anualmente e, como 

resultado, o aumento de sobreviventes em longo prazo, intensifica-se a necessidade da 

prevenção de complicações pós-transplante (BUCHSEL, 2009). Entre tudo, relacionada ao 

CVC que muitos pacientes hematológicos permanecem utilizando ambulatorialmente após 

alta hospitalar, o que se infere sobre a necessidade de tecnologia e habilidade para mantê-lo 

seguro enquanto permanecer in situ (MØLLER; ADAMSEN, 2010). 
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Infecção relacionada ao cateter venoso central 

  

 Praticamente, metade da amostra (48%) apresentou IR-CVC, sendo 36% infecções de 

corrente sanguínea relacionada ao CVC, das quais a maioria dos microrganismos causadores 

eram bactérias gram negativas, corroborando novamente com o estudo de Pereira et al. 

(2013). 

 O número de CVC utilizados previamente influencia na ocorrência de IR-CVC (PENG; 

LU, 2013). Não raro, pacientes candidatos ao TCTH já se submeteram a vários ciclos de 

quimioterapia, nos quais a presença do CVC pode ter sido necessária. 

 A ocorrência de IR-CVC implica numa tendência para duração prolongada do tempo de 

internação, além de maior taxa de mortalidade e gastos hospitalares (PENG; LU, 2013), sendo 

uma causa preditiva de remoção em pacientes oncológicos (YILMAZ et al., 2012), assim 

como ilustrado no estudo de Silveira et al. (2010), no qual foram removidos os cateteres em 

todos os casos que apresentaram IR-CVC. 

 Além disto, em estudo conduzido com pacientes pediátricos submetidos ao TCTH, 

Kobayashi et al. (2014) mostraram a importância do controle das taxas de infecção de 

corrente sanguínea relacionada ao CVC para o sucesso do transplante, visto que a taxa de 

sobrevida global é evidentemente maior em pacientes sem essa complicação, mesmo quando 

o doador não é aparentado. 

 No estudo de Santos et al. (2012), conduzido em pacientes submetidos ao TCTH 

autólogo, o cateter venoso central representou a principal fonte de infecção (25,9%), que foi 

causada principalmente por bactérias gram positivas. No entanto, apesar de menos frequente, 

as infecções causadas por bactérias gram negativas estiveram associadas à maior gravidade e 

taxa de mortalidade mais elevada (SANTOS et al., 2012). 

 Já Mendes (2010) descreve que 52% das infecções de corrente sanguínea em pacientes 

neutropênicos submetidos ao TCTH são causadas por bactérias gram negativas e tais valores 

são ainda maiores em recente estudo de El-Mahallawy et al. (2014), que encontram a 

ocorrência desta infecção em 69% dos pacientes em população com as mesmas 

características. Não obstante, Castanho et al. (2011) evidenciaram que todas as IR-CVC 

ocorridas em população semelhante foram causadas por bactérias gram negativas. 

 A higienização das mãos constitui o pilar da prevenção hospitalar e é um elemento 

essencial de precaução padrão para todos os pacientes (SIEGEL et al., 2007). Sempre que a 

presença de um CVC de longa permanência é necessária, pacientes ambulatoriais e seus 

cuidadores devem ser instruídos sobre todos os aspectos relacionados ao autocuidado com o 
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dispositivo, além de como monitorar a ocorrência de sinais de IR-CVC (SCHIFFER et al., 

2013). 

 

Anatomia do local de inserção do cateter 

 

 Neste estudo, observou-se que o local de inserção do CVC, por vezes, apresentava 

edema no local da inserção do cateter, proeminência óssea na região da clavícula, dobra da 

pele ou alteração da elasticidade cutânea com turgor diminuído. Verificou-se que estas 

condições ocorriam simultaneamente à pouca adesão do curativo ou à ocorrência de bolha de 

ar sob a almofada gel de clorexidina, dificultando a adesão da mesma ao sítio de inserção do 

cateter. 

 Essas observações são consistentes ao analisar na literatura que, em geral, os cateteres 

de longa permanência tunelizados, como os de Hickman, são inseridos por punção da veia 

abaixo do osso ou parte inferior do pescoço. Após o trajeto subcutâneo, são suturados em 

região acima do mamilo, sendo realizada pequena incisão em ambos os locais, o que requer 

um ou dois pontos de cada um (SCHIFFER et al., 2013). 

 E, no caso dos cateteres não tunelizados, como o duplo lúmen, quando são inseridos na 

veia subclávia, a região de inserção está próxima ao osso e, quando inseridos na veia jugular 

interna, estão expostos às condições anatômicas da região do pescoço, sendo que ambos os 

casos, a sutura no local de inserção do cateter é necessária para fixação do mesmo 

(SCHIFFER et al., 2013).  

 

Curativo impregnado com gel de clorexidina 

 

 Ao iniciar este tópico de discussão, cabe ressaltar que quando se buscam estudos que 

tenham estudado o uso do curativo impregnado com gel de clorexidina, não se encontra 

produção científica específica relacionada. 

 O modelo CIGCHX 1657 foi o mais utilizado nos pacientes deste estudo e o modelo 

1660 foi apenas empregado para pacientes pediátricos, com porte físico menor.  

 A interrupção temporária do uso do curativo devido a ocorrência de sangramento ativo 

no sítio de inserção do CVC ocorreu em 24% dos pacientes, variando entre uma a três 

interrupções por paciente. Este achado evidencia a importância do conhecimento sobre o 

momento ideal para o início do uso do curativo, o que implica no conhecimento sobre fatores 

relacionados. 
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 No presente estudo, diante da discussão apresentada, salienta-se a importância do 

conhecimento das características peculiares da clientela, específicas em cada tipo de 

transplante, como o tempo de exsudação, a interferência do tempo entre a inserção do cateter 

e o início do regime de condicionamento e, ainda, o uso de agentes antineoplásicos com 

potencial de toxicidade cutânea (BENHAMOU et al., 2002; PAYNE et al., 2008; BARROS et 

al., 2009; SILVEIRA et al., 2010; BONASSA; GATO, 2012). 

 Neste estudo, identificou-se a ocorrência de extremos de idade, alteração da elasticidade 

cutânea, turgor diminuído, doença auto-imune, baixo peso, emprego do TCTH alogênico e 

uso de antineoplásico, em especial com toxicidade dermatológica, que são situações 

potenciais para vulnerabilidade cutânea (ORIÁ et al., 2003; LEE et al., 2006; RESENDE; 

BACHION; ARAÚJO, 2006; BONASSA; GATO, 2012; PARKER et al., 2013; DAIKELER; 

TICHELLI; PASSWEG, 2012; PARKER et al., 2013; PAUN et al., 2013; WEITZ et al., 

2013).  

 A ocorrência de prurido sob a região do CIGCHX relatada por 44% dos pacientes em 

algum momento do uso do curativo instiga a reflexão sobre o desconforto, mesmo que 

passageiro, que este sintoma oferece. 

 Um ensaio clínico randomizado conduzido com 52 pacientes submetidos ao TCTH, que 

avaliou a eficácia do curativo de poliuretano impregnado com disco clorexidina, mostrou que 

um paciente desenvolveu prurido secundário à clorexidina após 35 dias do início do uso do 

curativo, levando à sua suspensão (CHAMBERS et al. 2005). 

 Entre os cinco pacientes do presente estudo que tiveram o uso do CIGCHX suspenso, 

três removeram o CVC em até cinco dias após a suspensão. Entende-se que os pacientes que 

permaneceram com o cateter ainda encontram-se no período de maior vulnerabilidade às 

complicações pós transplante, entre as quais a infecção é a mais alarmante (KIM et al., 2004). 

 Weitz et al. (2013) relataram sete casos de dermatite de contato erosiva em pacientes de 

uma unidade de cuidados intensivos que culminaram na suspensão do uso do CIGCHX. Entre 

as características dos pacientes, realçam a imunossupressão, em quatro casos, e os extremos 

de idade, sendo seis pacientes pertencentes a faixa etária de quatro meses a dois anos e outro 

tinha 63 anos. Discutem a importância da ciência dos riscos sobre o uso deste curativo, com 

monitoramento cuidadoso, e a susceptibilidade aos efeitos erosivos de crianças em extremo de 

idade e pacientes imunossuprimidos. 

 O fato preocupante relacionado à suspensão do curativo é se a nova cobertura 

empregada irá agravar ou não os danos já produzidos na pele, conforme apresentado por 

Silveira et al. (2010) que discorrem sobre a ocorrência de irritação cutânea na vigência tanto 



6. Discussão 91 

 

no uso da gaze estéril como do poliuretano comum. Outra preocupação é que todas as 

suspensões ocorreram antes da enxertia medular, cujo período a demanda do uso do CVC 

ainda é alta e implica no uso de uma cobertura estéril que proteja o sítio de inserção contra 

infecção (ORTEGA, 2004). 

 Apesar da suspensão do uso do curativo decorrente de sinais e sintomas de irritação 

cutânea ter sido pouco frequente, este estudo desperta o interesse em caracterizar os pacientes 

que tiveram o uso do curativo suspenso, bem como, identificar e avaliar as consequências 

dessa suspensão, pois se acredita que conhecendo os fatores relacionados à complicação, 

possa ser possível o planejamento do uso do curativo, diagnóstico precoce e manejo das 

complicações advindas da irritação cutânea. 

 Ressalta-se a importância de que este planejamento deve ser individual à cada paciente 

e diário, com base nas observações rotineiras das condições apresentadas pela pele e pelo 

curativo. 

 Observou-se que o primeiro curativo aplicado completou sete dias de permanência 

quando foi iniciado após quatro dias da inserção do CVC. A gaze estéril com fita adesiva deve 

ser mantida enquanto houver sangramento ativo no sítio de inserção do CVC, com remoções 

no máximo a cada 48 horas, podendo ser iniciado o uso do curativo de poliuretano 

impregnado ou não com CHX após o término do sangramento ativo (O'GRADY et al., 2011). 

Entende-se que diante do número pequeno da amostra, há a necessidade de realização de 

estudos em populações maiores para identificar qual o melhor momento para início do uso do 

curativo nesta clientela. 

 O tempo de permanência médio de cada curativo aplicado foi de 4,62 dias, sendo que 

apenas 37,5% dos curativos aplicados completaram sete dias. Este achado destoa da proposta 

de permanência segura do curativo ao longo dos sete dias programados, mesmo na presença 

de matéria orgânica. Somado a isto, seu custo superior em relação aos curativos 

convencionais, como o poliuretano comum que também pode permanecer por sete dias, 

questiona a viabilidade do emprego do CIGCHX nesta clientela, visto que implica em 

frequentes remoções não programadas, assim como o poliuretano comum (SILVEIRA et al., 

2010). 

 Considerando a vulnerabilidade a agentes infecciosos e fragilidade cutânea da clientela 

estudada, a frequência nas remoções não programadas encontradas no presente estudo levam a 

reflexão sobre o uso do curativo, pois além da questão da irritação cutânea, sabe-se que a 

frequência do manuseio do cateter está atrelada a ocorrência de infecção relacionada 

(CASTAGNOLA et al., 2003; O'GRADY et al., 2011). 
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 Por outro lado, sabe-se que a clorexidina é um agente antisséptico de amplo espectro de 

ação, agindo contra bactérias gram negativas, gram positivas, fungos, leveduras e vírus.  E, 

diferente de outros antissépticos, tem atividade antibacteriana residual que diminui a carga 

microbiana da pele (CLIMO et al., 2013). Seu mecanismo de ação baseia-se na alteração da 

permeabilidade da membrana celular, resultando em extravasamento dos componentes 

intracelulares e morte bacteriana (HUGO; LONGWORTH, 1964). Assim, infere-se que, 

apesar da remoção precoce do curativo, ele foi mantido sob condições seguras no que se 

refere ao controle da colonização local. 

 Outro resultado que merece atenção é frequência das observações de bolha de ar 

(n=459, 56,8%), que representou o principal aspecto diário apresentado pelo curativo. Quando 

se analisam as remoções não programadas, a remoção do CVC foi o principal motivo que 

levou a remoção do curativo antes de completar sete dias, seguido pela presença de bolha de 

ar no sítio de inserção do cateter com exsudato sanguinolento. 

 No presente estudo, a remoção não programada do CIGCHX decorrente de 

comprometimento na integridade do curativo e por presença de sangue externo (curativo sujo) 

ocorreu em 15 casos (14,5%). Apesar de pouco frequente, a importância de sua ocorrência é 

realçada por Timsit et al. (2012b), que relacionaram esta situação com o risco aumentado de 

colonização da pele ao redor do CVC no momento de sua remoção, que representa um fator 

importante para o risco de IR-CVC. 

 Este estudo descreveu as particularidades anatômicas apresentadas na região de inserção 

do curativo que ocorreram simultaneamente à presença da bolha de ar. Verificou-se que a 

proeminência óssea e o edema presentes na região de inserção do cateter, formavam uma 

concavidade que acompanhava os casos em que a bolha de ar foi identificada. E a presença de 

dobra de pele ocorreu concomitantemente à perda de adesão do curativo. 

 Uma vez que a clorexidina contida na almofada gel do CIGCHX mantém sua ação 

antisséptica quando há o contato com a superfície da pele (3M, 2014), questiona-se a respeito 

da colonização microbiana na região do cateter diante da ocorrência da bolha de ar sob a 

almofada, visto que nesta situação não há adesão. 

 Destaca-se o papel importante do enfermeiro na participação da escolha do acesso 

venoso central junto à equipe médica (SÃO PAULO, 2010). Assim, acredita-se que o 

conhecimento dos motivos que levam à remoção do curativo antes do período programado e o 

desenvolvimento de estratégias para o manejo dessas causas, na população estudada, 

permitirão o planejamento do uso do CIGCHX de forma a utilizá-lo em sua maior 
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potencialidade, protegendo o paciente das complicações relacionadas ao manuseio frequente 

do cateter e do curativo. 

 A ocorrência de IR-CVC na vigência do uso do CIGCHX em 48% dos pacientes da 

amostra foi um resultado semelhante ao de um estudo transversal, conduzido na mesma 

instituição, que identificou 49% de IR-CVC entre pacientes submetidos ao TCTH alogênico, 

utilizando a gaze estéril com fita adesiva e o poliuretano comum como coberturas do CVC 

(CASTANHO et al., 2011). Estes achados incitam a reflexão sobre a ocorrência de IR-CVC 

nesta população, na vigência de um curativo que tem o propósito de controle da microbiota 

local, principalmente, haja vista que as infecções de corrente sanguínea relacionadas ao CVC 

agravam o risco de mortalidade após o transplante (BLENNOW et al., 2014).  

 Kawamura et al. (2014) conduziram um estudo observacional em pacientes cirúrgicos 

com o objetivo de avaliar as diferenças no crescimento microbiano entre três tipos de 

curativos: Tegaderm IV (curativo semipermeável), IV3000 (curativo de alta permeabilidade) e 

o CIGCHX. Identificaram crescimento bacteriano em todos os curativos aplicados com o 

Tegaderm IV (27/27; 100%) e IV3000 (34/34; 100%) e em apenas um CIGCHX (1/26; 3,8%). 

Em relação ao microrganismo, diferiu inversamente entre os dois curativos colonizados, 

sendo a bactéria negativa mais frequente no grupo que utilizou o Tegaderm IV, e no CIGCHX 

foi isolada uma bactéria gram negativa (Bacillus sp). E concluem que o CIGCHX pode ser 

utilizado para controlar o crescimento bacteriano.  

 Tendo em vista que os pacientes submetidos ao TCTH alogênico permanecem 

ambulatorialmente com o CVC in situ, salienta-se a importância de um curativo eficaz, uma 

vez que Lok et al. (2014) avaliaram a influência da sazonalidade sobre o risco de IR-CVC, em 

um estudo multicêntrico conduzido em 12.122 pacientes dialíticos. A taxa de risco ajustado 

esteve relacionada com alterações climáticas, nas quais altas temperaturas e umidade 

influenciaram o risco de IR-CVC no verão, tendo em vista as condições sazonais de maior 

calor e transpiração que facilitam o crescimento bacteriano. Assim, alertam sobre a vigilância 

nestes pacientes e a implementação de protocolos que considerem curativos à base de 

clorexidina para prevenir a IR-CVC. 

 A partir do exposto, percecbe-se que as infecções relacionadas ao CVC possuem fatores 

diversos relacionados com sua ocorrência e sabe-se que a IR-CVC é multifatorial (MERMEL 

et al., 2009; CENTERS FOR DISEASE CONTROL, 2013). Assim, os resultados 

identificados enfatizam a necessidade do conhecimento de todas as nuances relacionadas ao 

uso do CIGCHX nesta clientela, para que seja maximizado de forma a beneficiar a população 

estudada em sua maior potencialidade. 
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O 
 

 

 

presente estudo é pioneiro na análise do uso do curativo impregnado 

com gel de clorexidina aplicado no sítio de inserção do cateter venoso central em pacientes 

submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. E, também, é o primeiro relato 

sobre qualquer aspecto relacionado a este curativo na população estudada e em crianças. 

 A amostra foi constituída por 25 pacientes, dos quais 16 foram submetidos ao 

transplante autólogo e nove ao transplante alogênico. 

 O cateter venoso central teve uma permanência média de 14,62 dias, referente a 22 

cateteres que haviam sido removidos até o término da coleta de dados. 

 A infecção relacionada ao CVC foi o principal motivo de remoção do cateter e 

ocorreram em onze pacientes da amostra, destacando-se a infecção de corrente sanguínea em 

nove pacientes, além de uma do sítio de inserção e uma do túnel concomitante à infecção de 

corrente sanguínea. 

 Os microrganismos responsáveis pelas infecções de corrente sanguíneas foram 

isolados em igual frequência, destacando-se as bactérias gram negativas: Chryseobacterium 

indologenes, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae e 

Comamonas testosteroni. E as gram positivas: Staphilococcus epidermidis e Corynebacterium 

jk. 

 O tempo médio entre a inserção do cateter e o início do regime de condicionamento 

para o transplante foi de 2,16 dias. Em seis pacientes o regime de condicionamento iniciou no 

mesmo dia da inserção do CVC. 

 Foram acompanhados 104 CIGCHX desde o dia de sua aplicação até o dia de sua 

última remoção durante o período de coleta de dados. 

 O curativo teve uma permanência média de 4,62 dias, sendo que sua remoção 

programada após sete dias de permanência ocorreu em 43 dos curativos aplicados. 

 A remoção do CVC foi o principal motivo para a remoção não programada do 

curativo, seguida pela presença de sangue. 

 A bolha de ar sob a almofada gel de clorexidina na região do cateter foi o principal 

aspecto diário observado no curativo (56,7%). 

 A pouca adesão em alguma região da margem adesiva ou poliuretano foi a segunda 

principal observação sobre as condições do curativo (34,6%) e o segundo motivo que levou a 

sua remoção. 
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 Os motivos que levaram a remoção do curativo variaram de acordo com o intervalo de 

tempo que o curativo permaneceu após a sua aplicação. Destacam-se as remoções do curativo 

após um dia de sua aplicação em 19 casos, nos quais o curativo sujo de sangue externamente e 

a remoção do CVC foram os principais motivos. 

 O primeiro CIGCHX aplicado após a inserção do CVC completou sete dias de 

permanência em maior frequência quando foi iniciado a partir do quarto dia após a inserção 

do cateter. 

 Os sinais e sintomas de irritação cutânea na região do curativo ocorreram em cinco 

pacientes e levaram à suspensão do uso do curativo em todos os casos. 

 O exsudato sanguinolento no sítio de inserção do CVC ocorreu em maior frequência 

até o 11° dia após a inserção do cateter. 

 A interrupção temporária do uso do CIGCHX devido sangramento ativo ocorreu em 

seis pacientes, num total de 11 vezes. 

 O curativo completou sete dias de permanência em maior frequência quando foi 

aplicado a partir do quarto dia após a inserção do cateter.  

 O tempo de exsudação prolongado, a presença de sangue como principal motivo para 

remoção do curativo e, em alguns casos, resultando em interrupções temporárias do uso 

curativo revelam a especificidade desta clientela. Considerando que o fabricante do CIGCHX 

alega que o uso do curativo não seja iniciado sem que o sangramento do sítio de inserção do 

cateter tenha cessado, as particularidades identificadas neste estudo indicam que devem ser 

consideradas e estudadas para que seja recomendado o melhor momento para o início do uso 

do curativo nesta população. 

 Quando se analisa separadamente os pacientes submetidos ao transplante autólogo e 

alogênico, observam-se diferenças esperadas nos aspectos relacionados ao tempo de 

internação, tempo de neutropenia, tempo de enxertia, tipo de cateter venoso central utilizado e 

tempo de permanência deste cateter. Tais diferenças sugerem que o uso do curativo deve 

considerar as particularidades de cada tipo de transplante. 

 A ocorrência de infecção relacionada ao cateter evidenciou que esta complicação é 

frequente numa população com importante vulnerabilidade imunológica, mesmo com o uso 

de um curativo indicado para controlar a microbiota local. Esses achados revelam a 

susceptibilidade da população estudada e instigam estudos que avaliem a eficácia do uso do 

curativo nesta clientela na redução de infecção relacionada ao cateter. 

 O intervalo de tempo entre a inserção do cateter e o início do regime de 

condicionamento pode resultar na interferência dos antineoplásicos sobre o processo de 
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cicatrização, o que poderia explicar a exsudação intensa presente até o 11° dia após a 

inserção. 

 O tempo de permanência do curativo identificado na população estudada destoa da sua 

proposta de maior permanência o que leva a uma reflexão sobre o seu custo benefício nos 

pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas. 

 A ocorrência de bolha de ar no sítio de inserção do cateter, que resultam em sua 

remoção na maioria das vezes, aponta a necessidade de desenvolver estudos experimentais 

que investiguem as causas e implicações da presença da bolha de ar, como a ocorrência de 

colonização em sua presença, bem como dos outros aspectos observados no curativo, para 

certificar a eficácia do uso do CIGCHX sob essas condições e propor medidas para manejo, se 

necessário, para que seja implementado em sua maior potencialidade. 

 Apesar de pouco frequente, os achados relacionados à irritação cutânea mostram que o 

uso do CIGCHX exige cautela na população estudada. 

 E, por último, a anatomia não plana na região em que o cateter foi inserido, simultânea 

à presença de bolha de ar e de pouca adesão do curativo, sugere que essa situação deve ser 

considerada para a escolha do local ideal para a inserção do dispositivo e para a elegibilidade 

do uso do curativo, pois parecem influenciar na adesão do mesmo. 

 Os achados deste estudo podem ser utilizados para otimizar o uso do curativo 

impregnado com gel de clorexidina para que possa ser implementado em sua maior 

potencialidade.  

 Ademais, tais resultados contribuirão para centros de transplante gerenciar o uso do 

curativo e desenvolver protocolos para sua utilização, com atenção às diversas nuances que 

seu uso implica, além de aprimorar o conforto e a qualidade do cuidado prestado ao paciente 

submetido ao transplante de células-tronco hematopoéticas. 
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As 

 

 

 

       observações diárias realizadas nos cinco meses de coleta de dados, 

os resultados apresentados e os aspectos discutidos, somados ao pioneirismo deste estudo e à 

ausência de literatura relacionada ao objetivo desta pesquisa, emergiram as considerações a 

seguir, dentro dos limites deste estudo. 

 A principal proposta deste estudo foi descrever o uso do curativo impregnado com gel 

de clorexidina em pacientes submetidos ao transplante de células-tronco hematopoéticas, pois 

se acredita que, tendo em vista a vulnerabilidade da população estudada, ela poderá ser uma 

das maiores beneficiadas pelo curativo impregnado com gel de clorexidina. 

 Entende-se que este curativo é uma tecnologia inovadora em coberturas oclusivas de 

acessos venosos e com grande potencialidade, no entanto, infere-se que seu uso na clientela 

estudada é pouco conhecido e requer cautela, tendo em vista as peculiaridades dos pacientes 

submetidos ao transplante. 

 O presente estudo é preliminar e oferece subsídio para outros estudos explorarem as 

nuances do uso deste curativo na população proposta e, possivelmente, estenderem 

determinados aspectos de interesse para a população geral. 

 Ainda, este estudo busca instigar a reflexão sobre o uso do curativo impregnado com 

gel de clorexidina nas instituições de saúde, considerando esta e outras populações específicas 

e, inclusive, a população geral. 

 O tamanho da amostra é uma limitação do estudo e assume-se a necessidade de estudos 

com amostras maiores e delineamentos experimentais para comprovação da eficácia do 

curativo e generalização de resultados. 

 Dentre as observações realizadas, alguns aspectos parecem se relacionar com o uso do 

curativo, dos quais se destacam: modelo do curativo, tipo do cateter, condições anatômicas do 

local de inserção do cateter, escolha do curativo adequado segundo o tamanho do paciente, 

intervalo entre a inserção do cateter e o início da quimioterapia, imunossupressão do paciente, 

extremos de idade, regime de condicionamento, tipo do transplante, patologia de base, 

diagnóstico precoce de sinais e sintomas de irritação cutânea e manejo frente a essa situação, 

definição da posição ideal para aplicação do curativo, tempo de exsudação, tempo de 

internação, ensino para o autocuidado a nível hospitalar e ambulatorial. 

 Em relação ao manejo frente à ocorrência de sinais de irritação cutânea, quando no caso 

de escoriação secundária à tração mecânica, sugere-se a rotação do curativo de forma a 
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poupar a pele lesionada e evitar a suspensão do CIGCHX. Somado a isso, o investimento no 

uso de materiais que auxiliem a remoção do curativo de forma a amenizar esta complicação, 

além de materiais que protejam a pele destes traumas antes da aplicação do curativo, desde 

que não influenciem nas propriedades de adesão e antissepsia. 

 Os enfermeiros, em geral, desempenham um papel essencial na manutenção do cateter 

venoso central, bem como no monitoramento das complicações e no ensino ao paciente e 

cuidadores sobre como cuidar destes dispositivos, seja a nível hospitalar, ambulatorial ou 

domiciliar. É importante que os pacientes e cuidadores sintam-se confortáveis com o 

conhecimento acerca do dispositivo e confiantes sobre como manejá-lo e evitar complicações. 

Os enfermeiros devem ter consciência sobre o resultado de suas ações, seu papel ativo na 

atualização constante de seu conhecimento e multiplicador deste conhecimento, seja entre os 

pacientes ou equipe multidisciplinar. E, somado a isso, consciência sobre como seu 

conhecimento dialoga com outras grandes áreas de conhecimento e com mundo em geral. 

 Assim, entre certezas e incertezas, contribuímos para aprimorar e fazer da nossa 

profissão um lugar cada vez mais seguro e gratificante. 
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ANEXO A - Aprovação do projeto pelo CEP-EERP 
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ANEXO B - Concordância com a realização do projeto pelo Conselho Científico da 
instituição co-participante 
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ANEXO C - Aprovação do adendo sobre autorização para uso de imagem pelo CEP-EERP 
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ANEXO D - Orçamento fornecido pela empresa para aquisição dos curativos 
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ANEXO E - Nota fiscal sobre a aquisição dos curativos impregnados com gel de clorexidina 

 


