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Objetivo 

Foi avaliado a sobre-elevação dos riscos quando comparado aos benefícios do uso de cateteres 

venosos centrais (CVC) nas Unidades de terapia intensiva (UTI). 

 Métodos 

Foi realizada uma revisão sistemática nas bases de dados eletrônicos PubMed, Scielo e Revista 

New England, com os seguintes descritores “Sepse primária”, “Cateter venoso central”, 

“Unidades de terapia intensiva”, tendo como período de levantamento 2009 até 2020, com 

ênfase em estudos que avaliaram os benefícios do uso de cateteres venosos centrais e a 

diminuição do risco de sepse. A atividade de pesquisa e análise ocorreram nos meses de março 

e abril de 2021 e estas foram compiladas no presente estudo. 

Resultados 

Apesar de ocorrer uma relação de risco e benefício relevantes quando utilizados cateteres 

venosos centrais (CVC) , a maioria dos pacientes apresentam complicação de sepse primária 

relacionada ao seu uso, pois o CVC pode ser contaminado pela invasão direta de microrganismos 

da pele, infecções cruzadas e contaminações endógenas. Entretanto, o diagnóstico de sepse 

primária relacionada ao CVC não é fácil devido as condições clínicas que a maioria dos pacientes 

se encontram em unidade de terapia intensiva (UTI). Todavia, recomenda-se sempre prestar 

atenção na sintomatologia do paciente e ter um estudo bacteriológico qualitativo e semi 

qualitativo para confirmar o diagnóstico de sepse primária.  

 Conclusão 

Os hospitais ainda enfrentam um cenário problemático no qual os pacientes muitas vezes 

acabam evoluindo com um quadro de sepse causado pelo CVC. Este frequente problema, que 

ocorre principalmente na UTI, contribui com a morbimortalidade hospitalar. Sendo assim, o 

conhecimento da prevenção das infecções e de como diagnosticar o mais rápido possível é de 

suma importância para a rotina da UTI de todos os hospitais. 


