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Introdução e justificativa:  
 
O uso de Cateter Venoso Central (CVC) é frequente 
nas unidades de internação pediátrica de hospitais de 
alta complexidade visto a necessidade terapêutica dos 
pacientes. Permite uma via endovenosa segura para in-
fusão de diversos fármacos e nos volumes desejados. 
Entretanto, predispõe o paciente a riscos, sendo o prin-
cipal deles a infecção. Estudos têm demonstrado a ra-
pidez com que o biofilme interno do lúmen do cateter é 
formado logo após sua inserção no paciente, o que oca-
siona recorrentes infecções 1 

 
Resultados e Conclusões:  
Observa-se que a adoção de um conjunto de medidas 
preventivas impactam favoravelmente na manutenção 
e na consequente prevenção de infecção nos CVCs. O 
uso do turbilhonamento pode ser citado como uma de-
las.  

 

 

 

 

Descritores:  
Serviço de Assistência  

Domiciliar, Controle de 
Infecção, Segurança do 

Paciente. 

 

Objetivo:  
 
Relatar o uso da técnica 

de turbilhonamento para 
manutenção de cateter 

central em pacientes pe-

diátricos.  
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