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INTRODUÇÃO  
 
 
 

 

 Todas as épocas da história são identificadas pelo material que foi 

desenvolvido nessa era, sendo exemplos deste facto a idade da pedra e do 

bronze. Como a actualidade está marcada pelos materiais inteligentes, 

biomateriais, dispositivos implantáveis, próteses, nanomateriais, engenharia de 

tecidos e células estaminais, a nossa época pode ser definida como a idade dos 

materiais.    

 Dentro dos materiais, os biomateriais têm sido dos mais desenvolvidos e 

aqueles em que se investe mais, podendo ser encontrados em dispositivos 

implantáveis tais como próteses ortopédicas, implantes e aparelhos dentários, 

válvulas cardíacas, cateteres, implantes mamários, dispositivos intra-oculares e 

de uso auricular, além de inúmeros outros mecanismos.   

 As últimas décadas testemunharam um intenso progresso em inúmeros 

campos da medicina, em particular na hematologia, oncologia, nas técnicas de 

diálise e na transplantação de órgãos. Muitos destes avanços dependeram da 

introdução e da confiança de utilização de cateteres venosos para administração 

de terapêutica, fluidos, nutrição parentérica e hemoderivados, além de 

monitorização de sinais vitais. 

 Os dispositivos intravasculares são indispensáveis para a administração de 

fluidos e electrólitos, derivados de sangue, fármacos e suporte nutricional. Um 

cateter venoso central é necessário para a administração de quimioterapia ou 

para nutrição parenteral total. São colocados em hospitais, especialmente em 

unidades de cuidados intensivos. Aproximadamente três milhões de cateteres 

venosos centrais são colocados anualmente nos Estados Unidos da América.  

 O aumento da esperança média de vida traduziu-se num incremento de 

morbilidades debilitantes, nomeadamente do foro oncológico, com consequente 

necessidade crescente de acessos venosos para administração de terapêutica, 

quimioterapia ou tratamentos mais agressivos. Os cateteres venosos centrais de 
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longa duração revolucionaram os tratamentos médicos prestados a doentes 

crónicos, ao permitirem a administração segura de fármacos citostáticos, 

derivados de sangue, fluidos, antibióticos e outras substâncias durante longos 

períodos sem as habituais complicações que limitam a utilização prolongada dos 

cateteres venosos periféricos, nomeadamente dificuldades na punção, 

extravasamento e esclerose venosa. Desta forma, estes cateteres contribuíram 

para diminuir a morbilidade e mortalidade, minimizando assim o sofrimento dos 

doentes.  

 Os cateteres venosos com reservatório subcutâneo constituem um 

exemplo de acesso vascular de utilização prolongada, necessitando de 

manutenção mensal que pode ser efectuada por um profissional de saúde com 

formação específica. A par da segurança deste acesso venoso, pretende-se uma 

melhoria significativa da qualidade de vida do doente, pelo que o ideal seria limitar 

ao mínimo as deslocações hospitalares para manutenção. Este estudo procurou 

caracterizar os conhecimentos dos profissionais de saúde que trabalham em 

hospitais e centros de saúde. Desta forma foram inquiridos, através de um 

questionário quatrocentos profissionais de saúde: cem enfermeiros e cem 

médicos de hospitais e igual número de elementos de centros de saúde 

relativamente aos cateteres venosos totalmente implantáveis e aos biomateriais. 

Assim, este trabalho está dividido em duas grandes partes. Na primeira 

parte, no primeiro capítulo, é apresentado o enquadramento teórico, definindo 

biomateriais, seus tipos, exemplos e aplicações. O segundo capítulo analisa os 

cateteres venosos centrais, abordando a sua perspectiva histórica, as 

necessidades inerentes à sua colocação, as suas diferentes aplicações e os seus 

tipos específicos. No terceiro capítulo, é abordado um tipo específico de cateter: o 

cateter venoso totalmente implantável com reservatório subcutâneo. Procede-se à 

caracterização deste dispositivo, dando exemplos das suas vantagens, sua 

colocação, biomateriais utilizados, custos, manutenção e o seu futuro. Esclarece-

se ainda a resposta inflamatória do organismo em que é implantado um 

dispositivo médico e do biofilme que é criado em cateteres venosos. 
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No quarto e quinto capítulos, integrados na segunda parte deste trabalho, 

são expostos a metodologia bem como os resultados obtidos, sua discussão, 

conclusões e recomendações, respectivamente. 

O trabalho não ficaria concluído sem antes apresentar a bibliografia 

consultada e os anexos, com o objectivo de fundamentar os dados e resultados 

obtidos. 
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CAPÍTULO I – BIOMATERIAIS 
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Na natureza podem encontrar-se diferentes tipos de materiais. Alguns 

deles podem ter características distintas no comportamento com o tecido vivo. A 

variabilidade da interacção dos tecidos vivos com estes materiais tem interessado 

a ciência nas últimas décadas, o que permitiu o desenvolvimento de tecidos, 

orgãos e próteses artificiais que ajudam doentes em todo o mundo. 

 

 

 

1. DEFINIÇÃO 
  

 

 

Etimologicamente, bio exprime uma ideia de vida, tendo origem no Grego 

bios. Por sua vez, material é originário do Latim materiãle, significando algo 

concreto, formado por matéria, objectos utilizados numa indústria. Existem 

diversas definições para biomaterial consoante cada autor. 

 Um biomaterial pode ser definido como uma substância natural ou sintética 

que interage com um tecido vivo durante um período de tempo significativo. Um 

dispositivo em cuja composição entre um biomaterial pode ser utilizado para 

diagnosticar, tratar ou prevenir doenças sem causar reacção adversa[1]. Outra 

opinião é a de que um biomaterial é geralmente reconhecido como qualquer 

material que é utilizado no fabrico de um dispositivo ou objecto com aplicação 

médica[2]. Pode ainda encontrar-se a definição de que um biomaterial é um 

material não viável usado num dispositivo médico com a intenção de interagir com 

sistemas biológicos[3]. 

 Ao longo dos últimos 2000 anos têm sido implantados dispositivos 

médicos, ainda que com decepcionantes resultados devido à falta de 

conhecimentos acerca de infecções, materiais e de resposta biológica à 

implantação[3].  
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 Os materiais utilizados em dispositivos médicos podem ser distribuídos por 

quatro áreas: metais, cerâmicos, polímeros e compósitos[4]. Relativamente à sua 

natureza, os biomateriais podem ser classificados como: naturais (osso, córnea, 

colagénio) e sintéticos (poliuretano, silicone, politetrafluoroetileno)[5]. 

 A vantagem dos materiais sintéticos sobre os naturais está na sua maior 

facilidade de obtenção, maior segurança da assepsia e a possibilidade de fabrico 

de acordo com as necessidades e características de cada paciente[5]. 

 Os biomateriais são divididos em três classes dependendo da sua reacção 

com os tecidos envolventes. Os bioinertes não produzem qualquer reacção nos 

tecidos envolventes, mantendo a sua estrutura após a implantação. Biomateriais 

bioactivos demonstram actividade biológica ao imitar os tecidos adjacentes. Por 

fim, biomateriais biodegradáveis são dissolvidos no organismo e substituídos por 

tecido regenerado[6]. 

Tendo em conta o ponto de vista médico, a compatibilidade de um 

biomaterial implica: 

a) Ausência de reacções tóxicas, imunológicas, inflamatórias ou de 

coagulação; 

b) Manutenção da integridade de estruturas existentes; 

c) Ausência de modificações em proteínas plasmáticas ou enzimas; 

d) Ausência de efeitos carcinogénicos[7]. 

 

O conceito de que todo o material que fosse inerte se comportava como 

biocompatível foi reconsiderado a partir do momento em que se percebeu que 

qualquer material desencadeia uma resposta por parte do tecido hospedeiro [5]. A 

biocompatibilidade pode ser descrita como a capacidade de um biomaterial, 

prótese ou dispositivo médico funcionar normalmente, provocando uma resposta 

apropriada por parte do organismo em que é implantado[8]. 

A capacidade de ser submetido a esterilização também é um requisito 

fundamental de um biomaterial. Este processo pode ser realizado por raios gama, 

óxido de etileno ou por autoclave[9]. 
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2. TIPOS 
 

 

 

 Desde a antiguidade que são utilizadas plantas e peles de animais com a 

intenção de curar doenças provocadas por trauma mecânico, químico ou 

patogénico a tecidos e órgãos[10].  

Dentro dos dispositivos médicos que são formados por biomateriais, os 

implantáveis representam uma importante parcela no que respeita à quantidade 

de portadores e à investigação.  

Os implantes de uso médico são constituídos por polímeros, metais, 

cerâmicos ou compósitos destes materiais. Os polímeros, naturais ou sintéticos 

são usados na reparação de tecidos, vasos, tendões e em dispositivos 

implantados em vários locais do corpo humano. A principal aplicação de metais, 

cerâmicos e compósitos é na reparação ou reforço do sistema ósseo dada a 

semelhança de propriedades entre estes materiais e o osso humano[10]. 

 

 

 

2.1 Polímeros 
 

 

 Com excepção do esqueleto, todos os orgãos do homem consistem em 

tecidos moles com uma determinada fragilidade. Devido às suas propriedades 

físicas próximas dos tecidos humanos, os polímeros são utilizados em contacto 

com estas superfícies. Estes materiais são assim aplicados na reparação da pele, 

tendões, cartilagem, vasos sanguíneos e tecido mamário[6].  

 A definição de polímero é a de uma molécula constituída por uma unidade 

ou unidades que se repetem, unidas por ligações covalentes. Os polímeros 

sintéticos são formados através de polimerização por adição ou por condensação.  
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Os materiais poliméricos usados em dispositivos médicos podem ter 

inúmeras aplicações, desde sacos para conservação e transfusão de sangue a 

implantes mamários e restaurações dentárias[10]. Entre os polímeros mais comuns 

nestes dispositivos encontram-se: poliuretano, politetrafluoroetileno, polietileno, 

polipropileno e o hidrogel[11].  

 As moléculas de hidrogel são compostas por estruturas tridimensionais 

poliméricas que quando num ambiente aquoso têm a capacidade de absorver 

água na sua estrutura sem se dissolverem. São utilizadas no fabrico de 

dispositivos médicos implantáveis, próteses e em aplicações de libertação 

controlada de fármacos[12]. 

 

 

 

2.2 Metais 
 

 

 

Os metais são materiais cristalinos formados pela repetição de uma célula 

unitária contendo um número específico de átomos em posições definidas. 

Maximizando as ligações interatómicas, são formados diversos tipos de células 

unitárias com formatos diferentes, dando origem a diferentes metais[10]. 

Os metais provocam reacções diversas no organismo dependendo da sua 

concentração. Assim, em muito pequenas concentrações, alguns elementos como 

Cobre, Ferro, Magnésio e Zinco são essenciais. Em altas concentrações, estes 

mesmos elementos tornam-se tóxicos. Elementos como o Ouro, o Níquel e a 

Platina são alergénicos, podendo provocar, em indivíduos susceptíveis, 

dermatites de contacto. Finalmente, alguns metais e seus componentes podem 

ser considerados carcinogénicos[13].  

Na indústria de dispositivos médicos, os metais têm um largo campo de 

aplicações. São utilizados como material de fixação interna ou externa em 

fracturas ósseas, em próteses totais ou parciais de articulações, instrumentos 

cirúrgicos e amálgamas dentárias. A sua resistência à carga e à degradação em 
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ambientes biológicos permite a sua utilização em larga escala[10]. No corpo 

humano são utilizados implantes constituídos por metais puros e por ligas 

metálicas. Os metais puros utilizados em dispositivos médicos são o Titânio e o 

Tântalo. As ligas metálicas podem ter como constituinte base o Ferro, o Cobalto e 

o Titânio. Quando as ligas têm como principal composto o Cobalto, podem ter 

como compostos adicionais Crómio, Molibdénio, Zircónio, Níquel e Tungsténio. As 

ligas à base de Titânio, com 70 a 90% deste elemento, são constituídas ainda por 

Alumínio, Vanádio, Nióbio, Tântalo, Magnésio e Zircónio[13].  

 Enquanto as ligas constituídas por metais comuns como Cobalto, Crómio e 

Molibdénio são aplicadas em dispositivos que exigem grande resistência ao 

desgaste, as ligas de metais nobres como a Prata e o Ouro são usadas em 

medicina dentária[9]. 

 

 

 

2.3 Cerâmicos 
 

 

 

 A primeira tentativa de aplicar um material cerâmico na substituição de 

tecido ou órgão humano foi descrita por Dreesman com a utilização de gesso 

(CaSO41/2H2O). No entanto, devido à sua fraca resistência e rápida degradação e 

absorção pelo organismo, revelou-se um fracasso como material implantável. Na 

década de setenta, com a aplicação de Alumina (Al2O3) em próteses ortopédicas, 

dinamizou-se o uso de materiais cerâmicos em dispositivos implantáveis[14]. 

 Os materiais cerâmicos são firmes, resistentes mas fracturáveis e 

insolúveis em água. A sua resistência é devida às ligações covalentes entre os 

seus átomos. Quando sob tensão, os cerâmicos, em comparação com os metais, 

têm uma deformação mínima devido às cargas electrónicas que impedem a 

movimentação dos átomos a grande distância. Por esta razão, os materiais 

cerâmicos são aplicados em dispositivos médicos que sejam sujeitos a uma 

deformação limitada[10]. Os biomateriais cerâmicos podem ser inertes, porosos, 
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bioactivos e reabsorvíveis de acordo com o seu comportamento quando em 

contacto com o organismo humano[14]. 

 Dentro dos materiais cerâmicos, encontram-se os materiais piezoeléctricos 

que têm a capacidade de converter energia eléctrica em energia mecânica, 

variando o seu tamanho na presença de diferentes cargas eléctricas[10]. Como 

exemplo de biomateriais cerâmicos encontra-se a Alumina, Hidroxiapatite e 

Zircónio[14].  

 

 

2.4 Compósitos 
 

 

 Os materiais compósitos são formados por duas ou mais fases e 

habitualmente incluem fibras resistentes embebidas numa matriz flexível, 

constituindo assim um material com propriedades entre as duas fases. Por 

exemplo, fibras de carbono são embebidas numa matriz de ácido poliláctico, 

formando um compósito que combina a resistência das fibras e a flexibilidade da 

matriz[10]. 

 

 

 

3. APLICAÇÕES 
 

 

  

 O desenvolvimento dos biomateriais usados em dispositivos médicos tem 

ocorrido como resposta ao crescimento do número de pessoas afectadas por 

situações de origem traumática e não traumática que requerem uma intervenção 

por parte da medicina para proporcionar o tratamento e respectiva recuperação 

do indivíduo. À medida que a população envelhece, existe uma necessidade 
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acrescida de dispositivos médicos para substituir ou reparar tecidos ou órgãos 

lesados[10].  

 As aplicações dos biomateriais são muitas e variadas. Incluem dispositivos 

de uso prolongado como veias e válvulas artificiais e dispositivos de uso único 

como sacos para preservar sangue. Actualmente, um campo em largo 

desenvolvimento dentro dos biomateriais é a engenharia de tecidos. Esta vertente 

procura aplicar os conhecimentos da engenharia na produção de tecido biológico 

artificialmente. Nestes processos são utilizadas matrizes à base de polímeros 

para darem origem à formação de tecido[2]. 
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CAPÍTULO II – CATETERES VENOSOS CENTRAIS 

 26 



 
Profissionais de Saúde, Cateteres com Reservatório e seus Biomateriais 
 

  

A medicina procura o tratamento de doenças de formas cada vez mais 

elaboradas e invasivas. A cateterização de uma veia com o objectivo de 

administração de terapêutica, colheita de sangue ou monitorização requer 

materiais e técnicas que apenas se tornaram comuns no último século.   

 

 

 

 

1. PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

 

 

 

 

 Cerca de 30 anos após da descoberta da circulação por William Harvey em 

1625 iniciaram-se as primeiras tentativas de canalizar uma veia. Essas tentativas 

surtiram efeito por intermédio de Christopher Wren que administrou várias 

substâncias em animais por via venosa[15]. 

 Uma das primeiras tentativas de aceder à circulação central através dos 

vasos periféricos teve como protagonista Werner Frossmann que, em 1929 com a 

ajuda de uma agulha de grande calibre introduziu no seu próprio braço um guia 

de um cateter uretral com o objectivo de o fazer chegar ao coração[16]. 

 O primeiro dispositivo electrónico totalmente implantável foi o pacemaker, 

desenvolvido em 1950, fomentado pelo aparecimento do circuito eléctrico[17].  

A primeira referência ao uso de um cateter central foi feita em 1952 por 

Aubaniac, desenvolvendo ao longo de 10 anos a prática de introdução de 

cateteres venosos através da veia subclávia para administração de fluidos em 

feridos militares[18].  

Em 1968 foi descrita a primeira punção e cateterização por via percutânea 

da veia subclávia com um cateter, permitindo assim, a administração de nutrição 

parenteral. Um dos primeiros exemplos do uso de sistemas implantáveis para 
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administração venosa foi descrito em 1972, no qual uma válvula usada no 

tratamento de hidrocefalia foi colocada numa veia para possibilitar a infusão de 

nutrição parentérica em crianças[19].  

Na Holanda, no Hospital Universitário de Groningen, surgiu o uso de 

fístulas artério-venosas para administração de quimioterapia. Estas fístulas, 

usadas frequentemente em hemodiálise, revelaram-se um fracasso como acesso 

para citostáticos devido à grande incidência de casos de formação de trombos e 

oclusões[20]. 

Um cateter de silicone foi introduzido por Broviac em 1973, na veia jugular 

interna para a administração de nutrição parenteral no domicílio. Em 1978 foi 

modificado por Hickman e Ivey de modo a ter um maior diâmetro interno. Em 20% 

dos dispositivos implantados ocorreram complicações significativas, 

nomeadamente oclusão do cateter e sépsis [21]. Devido à elevada taxa de 

infecções relacionada com a existência de uma ferida aberta por onde o cateter 

penetra a superfície cutânea, houve necessidade de eliminar esta porta de 

entrada permanente de bactérias no corpo humano[22]. 

 Em 1982, Niederhuber introduziu o reservatório venoso subcutâneo na 

administração de quimioterapia. O reservatório venoso foi implantado no tecido 

subcutâneo e conectado a um cateter que permitia a ligação a um grande vaso 

sanguíneo. Este sistema, sendo totalmente implantado debaixo da pele, acarreta 

um baixo risco de infecções e impõe poucas ou nenhumas restrições à vida do 

seu utilizador[23].  

 Entre 5 e 6 milhões de cateteres venosos centrais são colocados 

anualmente nos Estados Unidos da América e a taxa de complicações associada 

ronda os 10%[24]. 
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2. NECESSIDADES 
 

 

 

 

 Noventa por cento dos doentes sujeitos a internamento necessitam de 

acesso venoso periférico e aproximadamente vinte e cinco por cento necessitam 

de acesso venoso central[25]. 

Em 2000, nos até então 25 países da União Europeia ocorreram um milhão 

e 122 mil mortes devido ao cancro, sendo esperado para 2015 um milhão e 405 

mil novos diagnósticos[26]. 

A segunda causa de morte em Portugal e na União Europeia são os 

tumores malignos. No ano de 1996, os tumores malignos em Portugal 

representaram 1318 anos perdidos de vida potencial nos homens e 918 nas 

mulheres por 100 000 habitantes[27]. Em 2004, 22 319 pessoas morreram em 

Portugal vítimas de tumores malignos[28]. 

A terapêutica oncológica inclui abordagens localizadas como a cirurgia e a 

radioterapia e abordagens sistémicas como a administração de citostáticos, 

agentes biológicos como anticorpos e factores de crescimento[29]. A definição de 

quimioterapia é a utilização de substâncias químicas, isoladas ou em conjunto 

com o objectivo de tratar as neoplasias malignas, actuando a nível celular e 

interferindo com o processo de crescimento e proliferação. As vias de 

administração de quimioterapia são: endovenosa (a mais frequente), subcutânea, 

intramuscular, oral e via intra-raquidiana[30].  

Desde a introdução da quimioterapia, tem havido um grande interesse na 

obtenção de acessos venosos eficazes e seguros por um período prolongado. As 

veias periféricas são rapidamente destruídas pelo uso continuado de 

quimioterapia e punções para colheitas de sangue. Tromboses e flebites 

aumentam o risco de extravasamento da medicação e consequente necrose dos 

tecidos adjacentes[21].  
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Outros procedimentos médicos que requerem o uso de agulhas são a 

colheita de sangue para análise, a administração de medicação e a cateterização 

de veias. Estes actos provocam dor e desconforto nos doentes, especialmente se 

forem frequentes. Quando executados em crianças, essas experiências persistem 

até a vida adulta, com repercussões negativas como o evitar doar sangue[31]. Em 

doentes com doenças crónicas que são submetidos a repetidas punções de veias 

periféricas, instala-se um sentimento de fobia às agulhas dificultando os 

tratamentos[32]. 

 

 

 

3. APLICAÇÕES 
 

 

 

 

 Na última década, o número de doentes oncológicos a quem foi implantado 

um cateter venoso central tem aumentado[33]. As indicações para a inserção 

destes dispositivos incluem medicação por longos períodos, hemodiálise, 

plasmaferese, administração de medicação intravenosa que possa danificar o 

endotélio das veias periféricas, administração de vários medicamentos que não 

podem ser misturados e colheitas frequentes de sangue[34]. Certas terapêuticas 

necessitam de ser administradas por via central devido à sua osmolaridade, pH, 

volume ou duração do tratamento. Entre estas terapêuticas incluem-se alguns 

antibióticos, nutrição parenteral e alguns citostáticos[16]. 

A cateterização venosa central pode ainda ter como objectivo a 

monitorização de doentes críticos, avaliando a pressão venosa invasiva através 

de um cateter Swan-Ganz[35]. 
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4. TIPOS 
 

 

 

 Existem várias classificações para cateteres venosos centrais. Uma delas 

pressupõe quatro classes: tunelizados, não tunelizados, implantáveis e PICC 

(peripherally inserted central catheters)[16].  

 

Cateter Colocação Indicação 

Não Tunelizado 
Punção directa da veia jugular, subclávia ou 

femural 

Situações de urgência e uso 

durante pequenos períodos 

Tunelizado 

Colocação através da veia subclávia ou 

jugular. Ainda por desbridamento da veia 

cefálica 

Terapias de longa duração 

PICC 
Inserção através dos vasos na região 

antecubital 

Terapias com duração entre 

semanas e alguns meses 

Totalmente 

Implantado 

Colocação do reservatório na parede torácica, 

abdómen ou braço. 

Terapias de longa duração 

e/ou intermitentes 

Tabela 1 – Tipos de cateteres venosos centrais, sua colocação e indicação[16] 
 

 

Existem factores específicos que determinam a selecção do tipo de cateter 

a utilizar em cada paciente. Assim, essa escolha depende de factores como a 

mobilidade e actividade, auto-imagem corporal, capacidade cognitiva para 

manusear o cateter, apoio de profissionais de saúde, diagnóstico e de potenciais 

medidas terapêuticas[16].  

Os cateteres tunelizados são cirurgicamente introduzidos, através da 

técnica de Seldinger ou por acesso directo ao vaso, com o intuito de distanciar o 

local de entrada na veia do local de perfuração da pele[1]. Os cateteres 

tunelizados, colocados em ambiente cirúrgico, não podem ser implantados em 

doentes com alguma ferida aberta na parede torácica, ou sujeitos a 

mastectomia[36].  
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4.1 Broviac 
 

 

 Este cateter, introduzido por Broviac em 1973 é constituído por um único 

lúmen em silicone e pode conter um acessório em poliéster, que consiste numa 

bolsa também denominada por cuff que facilita a sua fixação através da formação 

de tecido fibroso[16]. O seu diâmetro interno é de 1 milímetro[37].  

 

 

 

4.2 Hickman 
 

 

 Hickman e Ivey desenvolveram este cateter em 1978 que pode ser 

constituído por um, dois ou mesmo três lúmens, sendo utilizado em adultos e em 

crianças. Habitualmente são fabricados em silicone ou PVC (policloreto de vinilo)  

e possuem um diâmetro interno de 1,6 milímetros. Pode ainda conter um cuff em 

poliéster para favorecer a sua fixação[37]. 

 

 

Figura 1 – Extremidade distal dos cateteres Hickman e Broviac[38] 
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4.3 Groshong 
 

 

Este cateter, fabricado em PVC, possui uma extremidade distal que, ao 

contrário dos cateteres Hickman e Broviac, não se encontra permanentemente 

aberta[37]. O cateter Groshong possui na sua extremidade distal uma válvula de 

dupla via, sensível à pressão. Esta válvula abre quando submetida a uma 

diferença de pressão dentro do cateter, fechando na ausência de pressão o que 

permite prevenir o refluxo de sangue para o seu interior[38]. 

 Uma desvantagem deste dispositivo reside no facto de ser necessário o 

uso de perfusões sob pressão para serem administradas. Esta desvantagem 

assume maior preponderância no caso de administração de sangue e 

hemoderivados[37].  

 

 

Figura 2 – Extremidade distal de cateter Groshong[37] 
  A – Válvula fechada 

  B – Válvula aberta e introdução de liquido do cateter para a veia 

  C – Válvula aberta e aspiração de sangue da veia para o cateter 
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4.4 PICC 
 

 

 

Os PICC (peripherally inserted central catheters) são inseridos na região 

cubital com o objectivo de posicionar a extremidade distal na veia cava. O 

material utilizado nestes dispositivos é silicone ou poliuretano. Podem ser 

constituídos por um ou dois lúmens[1].   

A colocação deste tipo de dispositivo pode ser feita por um enfermeiro com 

formação. Estes cateteres são especialmente indicados em doentes com lesões 

na parede torácica, veias do pescoço que não possam ser acedidas e que não 

possam suportar a implantação de outro tipo de cateter. Como não é um cateter 

totalmente implantado, é necessária a substituição do penso oclusivo no local da 

inserção. A imagem corporal é afectada e provoca uma limitação nos movimentos 

e actividades do seu portador[36]. 

Estes cateteres apresentam algumas desvantagens. A sua colocação, 

apesar da relativa fácil inserção, é complicada pelo facto de ser difícil aferir o 

posicionamento da extremidade distal sem meios auxiliares de diagnóstico. O seu 

diâmetro reduzido torna o ritmo de infusão baixo e a aspiração de sangue difícil. 

Através do movimento do braço, a sua extremidade distal move-se, chegando a 

deslocar-se até 9 centímetros. Esta situação pode causar arritmias e aumentar o 

risco de formação de trombos. Possuem ainda uma taxa mais elevada de oclusão 

e de necessidade de remoção quando em comparação com os cateteres 

tunelizados[37]. Está ainda desaconselhada a sua utilização em doentes sujeitos a 

hemodiálise devido à necessidade de preservar as veias do braço para a 

possibilidade de ser aí estabelecida uma fístula arterio-venosa[18]. 
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Figura 3 – Cateter PICC[38] (Adaptado) 
 

 

4.5 Cateter de Diálise 
 

 

 O estabelecimento de um acesso venoso para hemodiálise pode ser obtido 

através do recurso a uma fístula arterio-venosa ou por um cateter tunelizado[39]. 

 São dispositivos utilizados durante longos períodos com dois lúmens e de 

grande calibre. Habitualmente são inseridos na veia jugular interna direita. Esta 

localização está relacionada com o evitar utilizar a veia subclávia porque pode 

interferir com uma fístula arterio-venosa colocada no membro superior que estes 

pacientes possam ter[37]. 

 

Figura 4 – Cateter de diálise[1] 
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CAPITULO III – CATETERES VENOSOS TOTALMENTE 
IMPLANTÁVEIS COM RESERVATÓRIO SUBCUTÂNEO 
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Através da adaptação do cateter venoso central, foi possível criar um 

dispositivo totalmente implantável com inúmeras vantagens para os doentes. O 

reservatório subcutâneo permite que o seu portador possa ter uma vida normal, 

desempenhando qualquer tarefa do seu quotidiano. 

 

 

 

 

1. DEFINIÇÃO 
 

 

 

 Cateteres são tubos finos, flexíveis, habitualmente fabricados em polímeros 

e usados em procedimentos médicos. O termo cateter pressupõe um utensílio 

tubular e flexível para infundir ou recolher fluidos de vasos ou cavidades do 

corpo[40]. 

Cateteres venosos totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo 

consistem num cateter venoso central fabricado em silicone ou poliuretano e um 

reservatório subcutâneo em titânio ou outro material, com uma membrana ou 

diafragma em silicone por onde se insere a agulha[41].  

A denominação de reservatório subcutâneo não será muito apropriada pois 

este dispositivo não armazena a medicação para posteriormente ser libertada. A 

nomenclatura apropriada seria sistema de acesso venoso ou portal, numa alusão 

à tradução da denominação original port. Em literatura francófona pode aparecer 

como câmara subcutânea e em Espanha como cápsula implantável[35]. 

O cateter venoso central totalmente implantável com reservatório 

subcutâneo pode ainda ser conhecido por Implantofix® sendo esta denominação 

uma marca comercial da B. Braün Melsungen AG[42]. 
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2. VANTAGENS  
 

 

 

As vantagens dos cateteres venosos centrais com reservatório subcutâneo 

incluem baixa taxa de infecções e de formação de trombos e oclusões, melhoria 

da auto-imagem, menor ansiedade antes dos tratamentos e reduzida 

manutenção. Está ainda descrito que este tipo de dispositivos acarretam uma 

menor taxa de remoção devido a complicações ou falhas mecânicas. São ainda 

mais apelativos cosmeticamente por não serem visualizados, sendo melhor 

aceites pelos portadores ao possibilitarem quase todas as actividades físicas, 

incluindo tomar banho ou nadar[43].  

A implantação subcutânea do reservatório aumenta consideravelmente a 

qualidade de vida dos portadores, oferecendo-lhes assim mobilidade e liberdade 

de movimentos que permitem qualquer actividade praticamente sem restrições, 

incluindo os cuidados de higiene[41]. 

Uma das diferenças entre os cateteres venosos centrais com reservatório 

subcutâneo e os cateteres venosos centrais não totalmente implantáveis reside 

na distância entre a extremidade distal e proximal, sendo muito menor nos 

primeiros[44].  

Como os reservatórios subcutâneos são completamente implantados 

debaixo da pele, a manutenção quando não em utilização é necessária apenas 

mensalmente. Não existe nenhuma ferida aberta para desinfectar e para revestir 

com um penso. Outra vantagem reside no facto de que, quando não se encontra 

a ser utilizado, este dispositivo não tem apêndices externos que possam ser 

traccionados acidentalmente ou interferir no vestuário[45]. Os cateteres venosos 

não totalmente implantáveis proporcionam uma oportunidade às bactérias da pele 

para penetrarem no corpo humano, originando cerca de 82% de todas as 

infecções provocadas por bactérias em doentes hospitalizados[44]. 

Actualmente os cateteres venosos centrais totalmente implantáveis 

constituem uma boa solução para doentes com patologia oncológica, 
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apresentando um reduzido número de complicações, com grande aplicação em 

crianças[46]. 

 

 

 3. COLOCAÇÃO 
 

 

 

A definição de acesso venoso central é descrita como a colocação da 

extremidade distal do cateter na veia cava ou aurícula direita[16]. 

São implantados cirurgicamente, habitualmente sob anestesia local. 

Anualmente, cerca de 500 mil cateteres venosos centrais com reservatório 

subcutâneo são implantados nos Estados Unidos[47]. 

Os reservatórios subcutâneos podem ser implantados na parede torácica 

ou ainda na face interna do braço. Podem ser constituídos por uma ou duas 

câmaras possibilitando assim a administração em simultâneo de dois 

medicamentos diferentes. Actualmente são colocados habitualmente por médicos 

especialistas em cirurgia, oncologia e radiologia[23]. 

A localização do reservatório subcutâneo pode ser alterada em função das 

características do futuro utilizador. No caso de doentes em que não seja possível 

a implantação no tórax devido a uma mastectomia bilateral, o reservatório pode 

ser implantado na zona do ombro, mais propriamente no trapézio[48].  

 Os doentes submetidos a tratamentos prolongados susceptíveis de 

provocar imunossupressão, devem antecipar a implantação do cateter para algum 

tempo antes dos tratamentos, devido ao risco acrescido de infecções e 

hemorragias[36]. 

Os futuros portadores de um dispositivo implantável como este devem ser 

bem informados de todos os passos durante a colocação e a manutenção[49].  

Inicialmente, o cateter é introduzido pela técnica de Seldinger na veia cava 

superior através da veia subclávia, cefálica ou jugular interna. É criado, na região 

infra clavicular um espaço para a fixação do reservatório subcutâneo. Após a 
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conexão do cateter ao reservatório, é feito um teste com soro para aferir a 

funcionalidade do dispositivo[50].  

Após testes de correcto funcionamento do cateter, a fixação deste 

dispositivo é efectuada através do recurso à sutura com Prolene® (polipropileno) 

de calibre 4-0[45]. 

Como cuidado adicional, aquando da disposição dos instrumentos na mesa 

cirúrgica, deve existir uma separação entre os constituintes do dispositivo e todos 

os instrumentos metálicos com capacidade de deteriorar o cateter a fim de evitar 

danos com consequências futuras [51]. 

Após as suturas e manutenção do cateter, é efectuada uma radiografia do 

tórax de controlo para despiste de eventuais complicações imediatas[50]. Este tipo 

de dispositivos pode ainda ser colocado com o auxílio de fluoroscopia ou outras 

técnicas radiológicas, que permitem a localização correcta do cateter no sistema 

circulatório. Esta técnica implica um aumento nos custos, necessidade de 

equipamento adicional e de pessoal especializado. No entanto, a radiografia de 

tórax de controlo após a colocação do cateter revelou eficácia semelhante à 

fluoroscopia durante a implantação com uma menor exposição a radiação[52]. O 

uso de ultrasonografia na colocação de cateteres venosos centrais aumenta o 

sucesso técnico e a segurança do procedimento, especialmente em crianças, em 

comparação com o recurso isolado às referências anatómicas[45]. 

Um local alternativo para a colocação de cateteres não tunelizados ou 

tunelizados, é a veia femoral que revelou ter uma taxa de infecções superior às 

restantes localizações. No entanto, em situações em que a colocação não é 

possível noutro local, pode ser utilizada a veia femoral como forma de recurso[53]. 

A colocação do reservatório subcutâneo na região abdominal acarreta 

maiores riscos para o paciente, estando relacionados com o tecido adiposo e a 

ausência de estruturas ósseas para suportarem o dispositivo[54].  

É importante para a sua estabilidade e facilidade de acesso que o 

reservatório subcutâneo seja colocado sobre uma proeminência óssea como a 

costela ou o úmero. Deve ainda ser colocado não muito profundamente de modo 

a ser facilitada a sua palpação e punção. É ainda importante que a sutura não 
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fique situada imediatamente por cima do local de acesso do reservatório pois iria 

dificultar e adiar a sua utilização durante a cicatrização[1]. 

A utilização da anestesia geral na implantação destes dispositivos constitui 

uma vantagem dado que anula qualquer perturbação como movimentar ou tossir 

por parte do paciente, facilitando assim todo o procedimento[55]. 

 

Figura 5 – Colocação de cateter venoso totalmente implantável com reservatório 
subcutâneo[37] 
 

 

 

 

4. OUTRAS APLICAÇÕES OU LOCALIZAÇÕES 
 

 

 

Recentemente começaram a ser utilizados estes cateteres para a 

administração arterial de quimioterapia como tratamento de tumores hepáticos 

irressecáveis. Os medicamentos são introduzidos no fígado através do 

reservatório subcutâneo e são transportados até à artéria hepática através de um 

cateter. Desta forma atingem-se maiores concentrações de fármaco no órgão alvo 

minimizando os efeitos secundários sistémicos, comparativamente à 

quimioterapia convencional [56]. Este facto contribui para um aumento da 

esperança de vida para doentes com tumores hepáticos[57].  
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Na quimioterapia intraperitoneal são também utilizados cateteres com 

reservatório subcutâneo. É utilizado um cateter em poliuretano multiperfurado na 

sua zona distal. Este tipo de dispositivo possibilita uma taxa de infecções mais 

baixa do que com cateteres percutâneos[58]. 

Também nos doentes com fibrose quística é frequente o uso destes 

cateteres devido à necessidade de administração de antibióticos e nutrição 

parenteral[55]. 

Outra aplicação destes sistemas decorre do seu uso para simplificar as 

pericardiocenteses. Assim, num doente com derrames pericárdicos de repetição, 

coloca-se na parede torácica o reservatório subcutâneo conectado ao cateter 

inserido na cavidade pericárdica. Conhecendo os riscos associados à técnica da 

pericardiocentese, a aplicação destes cateteres revelou ser vantajosa para os 

pacientes[59]. 

Também em indivíduos com derrames pleurais de repetição é utilizado este 

tipo de dispositivo. O tratamento habitual é a toracocentese ou a colocação de um 

dreno torácico, acarretando riscos para o doente. É colocado um cateter cuja 

extremidade distal entra na cavidade pleural pelo quinto ou sexto espaço 

intercostal e o reservatório é fixado à parede torácica. Desta forma, cada vez que 

o doente manifeste sinais e/ou sintomas de derrame pleural, o acesso ao 

reservatório é feito com uma agulha Huber e o derrame drenado[60]. 

A acumulação de liquido peritoneal em indivíduos com ascite pode 

provocar dificuldades ao nível da respiração e qualidade de vida. Estes indivíduos 

recorrem frequentemente aos serviços de saúde para lhes ser efectuada uma 

paracentese evacuadora. No entanto, esta punção da parede abdominal pode 

tornar-se difícil e dolorosa e com morbilidade associada[61]. Utilizando um cateter 

localizado na cavidade abdominal conectado a um reservatório subcutâneo 

colocado sobre o osso ilíaco, podem-se executar paracenteses com conforto e 

risco diminuído para os doentes. O cateter deve ser modificado através da 

colocação de vários orifícios ao longo da sua extremidade distal de modo a 

impedir a sua oclusão[62]. 

Também em diálise pode ser aplicada a técnica dos cateteres venosos 

centrais totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo. Estão em 
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desenvolvimento vários dispositivos semelhantes mas com as alterações 

necessárias de modo à sua aplicação em hemodiálise. Estes dispositivos, 

completamente implantáveis irão potencialmente reduzir o risco de infecções e 

proporcionar uma qualidade de vida sem restrições, em comparação com os 

cateteres utilizados actualmente nestes doentes. Economicamente também se 

prevêem ganhos em termos de diminuição das necessidades de hospitalização 

relacionada com um decréscimo das infecções provocadas por cateteres[63]. 

 

 

 

5. BIOMATERIAIS UTILIZADOS 
 

 

 

 Actualmente a composição dos cateteres venosos centrais inclui: PVC, 

polietileno, silicone, poliuretano, poliamida e polipropileno[40]. 

 O cateter venoso central ideal deveria combinar as propriedades de 

flexibilidade do silicone e a resistência à formação de trombos do poliuretano[64]. 

O material ideal de um cateter deve ser quimicamente inerte, não 

trombogénico, flexível, radiopaco e transparente. Quanto menos flexível for um 

cateter, maior o risco de perfurar ou danificar as paredes de um vaso sanguíneo. 

Os materiais mais antigos utilizados nestes dispositivos são o polietileno e o 

polipropileno que apresentam uma baixa flexibilidade em contraste com os mais 

recentes poliuretano e borracha de silicone[37]. 

 O reservatório subcutâneo pode ter uma ou duas câmaras consoante se 

trate de um cateter com uma ou duas vias. Pode ainda ser constituído por vários 

materiais e tamanhos consoante o objectivo da sua colocação. A sua forma pode 

ser redonda, quadrada, oval ou hexagonal, facilitando assim a sua aplicação em 

vários locais do corpo. Este reservatório é formado por uma câmara interna 

coberta no topo por uma membrana geralmente em silicone. Na sua face posterior 

possui orifícios destinados à fixação por meio de sutura[1]. 
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 No reservatório, além do septo em silicone, podem ser utilizados titânio ou 

polímeros como polissulfona[65]. 

 

 

 

5.1 Poliuretano 
 

 

 

 Os primeiros dispositivos médicos constituídos por polímeros foram 

fabricados em poliuretano. Esses dispositivos incluem cateteres utilizados em 

contacto com sangue, balões intra-aórticos e corações artificiais[66].  

 Actualmente o poliuretano é utilizado em próteses mamárias, pacemakers, 

cateteres e sondas[67]. Devido à sua compatibilidade celular, este material é 

utilizado na produção de utensílios de uso hospitalar em que é necessário o 

contacto prolongado com sangue. Exemplos desta utilização são os sacos de 

conservação de sangue, dispositivos de hemodiálise e os cateteres. É ainda 

utilizado como cola biológica para tecidos e osso, tirando partido das suas 

excelentes propriedades[68]. 

 O poliuretano é um biomaterial que pode possuir diferentes graus de 

rigidez, desde a flexibilidade até à rigidez completa. Após a sua aplicação no 

corpo humano, à temperatura corporal, este material sofre modificações, 

tornando-se mais moldável. A versatilidade deste material possibilita o seu 

emprego no fabrico de cateteres com paredes muito finas que podem suportar 

altas pressões mantendo o seu diâmetro interno[1]. 

O poliuretano e seus copolímeros são os materiais mais utilizados no 

fabrico de cateteres venosos centrais. Este biomaterial apresenta excelentes 

propriedades mecânicas, grande capacidade de alongamento, boa resistência à 

abrasão, alta flexibilidade e consistência e boa biocompatibilidade quando 

utilizado em contacto com o sangue[69].  

 A rigidez de alguns biomateriais utilizados em cateteres pode provocar 

tromboses, estenoses, oclusões e perfurações venosas. Uma das vantagens do 
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poliuretano é a sua flexibilidade quando usado em cateteres e próteses 

vasculares. De acordo com a adição de certos monómeros, um implante de 

poliuretano pode possuir uma superfície hidrófila ou hidrofóbica. Pode ainda 

possuir a capacidade de facilitar a aderência de determinadas proteínas[70].  

 Os cateteres fabricados em poliuretano que exibem propriedades de 

contraste ao Raio X, possuem vantagens em termos de colocação e posterior 

controlo. Essa radiopacidade é obtida através da adição de Sulfato de Bário ou 

Tungsténio durante a polimerização[71]. 

 

 

 

5.2 Titânio 
 

 

 

 O Titânio, com símbolo químico Ti e número atómico 22, encontra-se 

distribuído por todo o universo. Foram encontrados vestígios deste metal em 

estrelas e meteoritos. A sua concentração à face da terra de cerca de 0,6%, 

torna-o mais prevalente que o Crómio, Níquel, Cobre, Tungsténio e Molibdénio[72]. 

 As suas aplicações incluem componentes para a indústria aeroespacial, 

componentes de turbinas, lâminas e equipamentos para a indústria química. No 

ramo da medicina, é aplicado em implantes e instrumentos cirúrgicos e 

receptáculos para a administração de fármacos[73, 74].    

 O titânio foi descrito pela primeira vez por M. H. Klaproth numa publicação 

em que descreveu um mineral. Ao metal presente no mineral chamou titânio em 

alusão aos Titans da mitologia. Na mitologia, Titans foram os filhos do rei Urano e 

de Titea. O elemento químico Titânio foi descoberto por J. J. Berzelius[75]. 

Este metal possui excelente biocompatibilidade e resistência à corrosão, 

boas propriedades mecânicas e um menor custo do que as ligas de metais nobres 

[74]. 

O titânio é um metal que, quando em contacto com o ar, água ou outra 

solução, forma espontaneamente uma fina camada de óxido. Este filme é 
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responsável pela sua biocompatibilidade. As características da sua superfície 

desempenham um importante papel na forma como as células humanas 

reconhecem e respondem a um implante. Essa resposta por parte dos 

osteoblastos inclui a sua adesão e desenvolvimento[76]. 

 A formação à sua superfície de óxido de titânio que lhe confere uma acção 

protectora, ao funcionar como um isolante, previne a maioria das trocas de 

electrões e, desta forma impede a passagem de iões para os tecidos 

adjacentes[77]. 

À temperatura ambiente, este metal apresenta uma estrutura cristalina 

hexagonal compacta, denominada fase α, a qual passa por uma transformação 

cristalina a cerca de 882ºC, desenvolvendo-se assim uma estrutura cúbica de 

corpo centrado, denominada fase β, que se mantém até à sua temperatura de 

fusão a 1 668ºC[74].  

 Este metal não é considerado como um elemento essencial no corpo 

humano. A sua concentração no tecido humano é bastante baixa. O titânio é 

biologicamente inerte e tem propriedades bacteriostáticas. A sua elasticidade 

próxima da do osso humano justifica o seu crescente uso em componentes de 

dispositivos médicos e implantes dentários[13].  

 A liga constituída por Titânio, Alumínio e Vanádio, revela-se um material 

com baixa reacção biológica, baixa corrosão e sem propriedades magnéticas, 

tornando-o seguro para uso em Ressonância Magnética (RM). O titânio possui 

ainda a capacidade de produzir pouco artefacto radiológico, sendo possível o uso 

em Tomografia Computorizada sem distorção da imagem dos tecidos adjacentes. 

O seu baixo peso também contribui para o seu grande uso[78].  

A liga de titânio Ti-6Al-4V é utilizada em parafusos ósseos, próteses 

ortopédicas e implantes cirúrgicos. Esta liga, além da sua biocompatibilidade, é 

caracterizada pela sua resistência à tensão e à fadiga. A sua extracção é um 

processo bastante dispendioso quando em comparação com os custos 

necessários para a extracção de outros metais como ferro ou alumínio[72]. 
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5.3 Silicone 
 

 

 

 

 Os acessos circulatórios e urinários de longa duração tiveram o seu início 

com a introdução do Silastic (silicone de grau médio) a partir de 1973[79]. 

 O silicone é usado em inúmeras aplicações médicas. É utilizado como 

solução injectável para aumento de tecidos. É usado em implantes mamários, 

próteses articulares, órgãos artificiais e dispositivos usados em contacto com o 

sangue[80]. 

 Este biomaterial é macio e extremamente flexível. A sua predisposição 

para originar tromboses ou perfuração de vasos é reduzida ainda que não 

completamente eliminada. As suas características impõem que um aumento no 

lúmen dos cateteres implique um maior diâmetro externo quando comparado com 

o poliuretano[1]. 

 As suas propriedades incluem a estabilidade química num ambiente 

fisiológico, capacidade de alongamento, de flexibilidade e de compressão[12].  

 O material mais flexível disponível para o fabrico de cateteres venosos 

centrais é a borracha de silicone. Este material é o que apresenta o menor risco 

traumático para os vasos sanguíneos. Uma desvantagem é a dificuldade da sua 

colocação sem o auxílio de um fio guia[37]. 

 

 

Característica 
Biomaterial 

Silicone Poliuretano 
Hemocompatibilidade Excelente Excelente 

Flexibilidade Muito flexível Relativamente flexível 

Facilidade de Inserção Difícil em diâmetros reduzidos Moderadamente fácil 

Esterilização Óxido de Etileno ou Vapor de Água Óxido de Etileno 

Tabela 2 – Comparação entre dois materiais[40] 
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5.4 Polissulfona 
 
 

 

Em cateteres venosos centrais totalmente implantados, o reservatório 

subcutâneo pode ser constituído por polissulfona[20]. 

 

 

Figura 6 – Estrutura química da Polissulfona[81] 
 

 

A polissulfona é um polímero termoplástico, transparente podendo ser 

metalizada, com boa resistência a altas temperaturas e a radiação ionizante. É 

utilizada no campo da medicina em reservatórios de cateteres implantáveis, 

aspiradores, ventiladores e filtros de diálise. É ainda aplicada na indústria 

aeroespacial[56].  

 

 

5.5 Relação entre o biomaterial utilizado e a utilização 
 

 

 

 A escolha do material que constitui um dispositivo implantável deve ser 

feita antes da sua colocação tendo em conta todos os factores que vão com ele 

interferir. Assim, o material do cateter e do reservatório deve ser escolhido 
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considerando parâmetros como o local da implantação ou o tipo de soluções que 

serão administradas. 

 O cateter colocado no interior da veia pode comportar-se de diferentes 

maneiras consoante o material que o constitui. No caso de cateteres em 

polietileno, devido a terem um comportamento pouco flexível relativamente a 

outros materiais como o poliuretano ou silicone, podem surgir episódios de erosão 

no lúmen venoso[82].   

 Esta propriedade dos cateteres deve ser observada pelos profissionais de 

saúde na colocação, manuseamento e manutenção destes dispositivos. 

 Mas não são apenas as propriedades físicas dos materiais que constituem 

os cateteres que influenciam o seu uso. As propriedades químicas e suas 

possíveis alterações com a infusão de determinadas substâncias no seu interior 

também desempenham um papel preponderante na escolha do cateter ou na 

utilização ou não de determinadas substâncias. 

 Quando a principal utilização do cateter é para administração de 

citostáticos, devido à sua agressividade para com o material que constitui este 

dispositivo, deve ser utilizado o silicone devido à sua estabilidade química[83]. 

Quando são infundidos fluidos com etanol na sua composição em cateteres 

de poliuretano, podem ocorrer fissuras na parede do cateter condicionando 

eventualmente a sua ruptura. Na utilização de cateteres em silicone, tal situação 

não se verifica[84]. 

 

 

 

6. COMPLICAÇÕES 
 

 

 

 Em 1983, o Federal Drug and Food Administration do Estados Unidos da 

América (FDA), regulamentou a classificação dos dispositivos médicos em três 

classes. Os dispositivos da classe I apresentam reduzido ou nenhum risco para o 

seu portador. Na classe II englobam-se os dispositivos que incluem algum risco 
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associado e são sujeitos a regras de concepção. Os dispositivos de classe III são 

os que apresentam maior risco, sendo necessária uma aprovação anterior à sua 

comercialização e uso[10]. 

Ainda que comparativamente aos cateteres venosos centrais não 

totalmente implantáveis os totalmente implantáveis tenham uma taxa de 

complicações mais baixa, esta ainda atinge valores entre 11% e 25%[85]. 

O risco de complicações aumenta aquando do uso intensivo de 

quimioterapia em períodos de neutropenia severa[22]. 

 As duas maiores reacções adversas que ocorrem entre superfícies 

artificiais e os componentes sanguíneos são a formação de trombos e a invasão 

de microorganismos e posterior infecção[86]. 

Os cateteres venosos centrais totalmente implantados com reservatório 

subcutâneo podem apresentar complicações durante a inserção, nomeadamente 

pneumotórax, hemotórax, hemorragia abundante, lesão de nervos, perfuração de 

vasos, arritmias cardíacas, embolia gasosa, colocação incorrecta e estragos no 

cateter[87]. 

A complicação imediata mais frequente na colocação destes dispositivos é 

o pneumotórax com uma taxa de incidência de 1% a 4%[16]. A taxa desta 

complicação é maior quando o cateter é implantado através da veia subclávia em 

comparação com a utilização da veia jugular interna[87]. 

A colocação deste tipo de cateteres utilizando como abordagem a veia 

cefálica em relação à veia subclávia representa uma diminuição do risco de 

complicações imediatas como pneumotórax, hemotórax e punção arterial[88]. 

Após a sua colocação, podem ocorrer complicações relacionadas com o 

cateter como: o seu não funcionamento, a oclusão do lúmen, o incorrecto 

posicionamento, degradação do cateter e fractura e migração de parte do 

cateter[87]. 
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6.1 Trombose 
 

 

 

 Em condições normais, sangue não coagula nos vasos sanguíneos. No 

entanto, quando uma superfície estranha entra em contacto com o sangue, o 

sistema de coagulação é imediatamente activado. Os trombos formados pelo 

contacto do sangue com um implante podem causar a oclusão de vasos ou 

entrarem na circulação e serem alojados em órgãos vitais, causando isquémia de 

tecidos[11]. 

 Em 1856, Rudolf Virchow descreveu três factores que contribuem para o 

desenvolvimento da trombose. Essa tríade, conhecida como a Tríade de Virchow, 

relaciona a estase venosa, a alteração do endotélio vascular e a coagulação 

sanguínea anormal[89].  

 

 

 

Figura 7 – Tríade de Virchow[90] (Adaptado) 

 
 
 A estase venosa ocorre normalmente após imobilização prolongada antes 

e após uma cirurgia. Além da estase venosa também o fluxo turbulento em 

bifurcações ou zonas de estenose pode provocar uma alteração na circulação 

sanguínea capaz de provocar trombose. Também o hematócrito e a viscosidade 

do sangue influenciam o fluxo sanguíneo. A coagulação sanguínea pode ser 
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alterada pelo aumento dos factores de coagulação, alterações plaquetárias ou 

anormalidades congénitas. A alteração no endotélio vascular pode ser devida ao 

traumatismo directo do vaso, à manipulação cirúrgica de vasos e à formação de 

placas de ateroma[91].  

A possibilidade de ocorrer a formação de trombos relacionados com o 

cateter depende dos seguintes factores: duração da implantação do cateter, 

material, calibre, via de acesso e localização da extremidade distal, substâncias 

infundidas, história de cateteres colocados anteriormente, características dos 

parâmetros da coagulação do doentes e outras doenças associadas[92].   

Nos doentes oncológicos, a predisposição para a trombogenese é 

consideravelmente acrescida porque para além da própria patologia subjacente, 

também a utilização de certos fármacos e a reacção de corpo estranho 

relacionada com a presença do cateter a potenciam[93]. 

Além da formação de trombos no seu lúmen, também se pode verificar a 

oclusão destes dispositivos pela precipitação de drogas no seu interior ou pelo 

facto da sua extremidade distal se encontrar encostada à parede do vaso em que 

está inserido [94]. 

Um grande factor de risco para as infecções relacionadas com cateteres é 

a presença de trombos no seu lúmen. Os níveis de bactérias encontram-se 

bastante aumentados em doentes cujos cateteres se encontram trombosados[15]. 

Para prevenir a coagulação do sangue e posterior formação de trombos, 

são utilizados anticoagulantes como a heparina ou varfarina para reduzir o risco 

de tromboses. No entanto, o uso prolongado destas substâncias pode provocar 

efeitos adversos como o aumento do risco de hemorragias[95]. 

A heparina, através da actividade da anti-trombina III, inibe a coagulação 

sanguínea. Para a produção de dispositivos com maior resistência à formação de 

trombos, é utilizada a modificação dos seus materiais pela incorporação de 

substâncias semelhantes à heparina[86]. 
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6.2 Infecção 
 

 

 

 As infecções relacionadas com os cateteres centrais são responsáveis por 

grande parte das infecções nosocomiais, aumentando assim os custos e a 

mortalidade[16]. 

A infecção é uma complicação bem conhecida dos dispositivos 

implantáveis. Estes dispositivos podem ser inseridos em duas categorias 

consoante o risco que têm de serem sujeitos a infecções. Na Categoria I 

encontram-se os dispositivos totalmente implantáveis e o seu risco é relacionado 

com a implantação e acesso. Na Categoria II encontram-se os dispositivos 

parcialmente implantados e o seu risco depende da sua manipulação [96]. 

A aderência de bactérias à superfície é o ponto fundamental da patogenia 

relacionada com o cateter. Este processo de aderência inicia-se com a atracção e 

adesão e termina com a agregação. Independentemente da assepsia utilizada, as 

bactérias presentes na pele aderem ao cateter durante a sua introdução ou 

migram até ele através da ferida cirúrgica[97]. 

As infecções relacionadas com cateteres podem ter origem na superfície 

cutânea, na conexão do cateter com o exterior e no sangue e na infusão de 

substâncias contaminadas[16]. Rapidamente após a sua inserção, uma camada de 

fibrina envolve o cateter[15].   

As infecções relacionadas com cateteres podem ser localizadas, sistémicas 

ou por colonização do cateter. As primeiras ocorrem na pele e tecidos 

circundantes e manifestam-se por eritema, exsudato purulento e tensão local. 

Quando esta infecção atinge todo o cateter, estes sinais inflamatórios objectivam-

se ao longo do seu percurso subcutâneo. Uma infecção sistémica relacionada 

com o cateter ocorre quando o paciente exibe sinais e sintomas desta infecção 

(febre, leucocitose e hemoculturas positivas). A colonização do cateter representa 

o desenvolvimento subclínico de micróbios patogénicos no interior do cateter[16]. 
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As taxas de infecção dependem essencialmente de factores não 

relacionados com o cateter em si. Assim, factores como o local de inserção e a 

correcta manutenção influenciam a maioria das infecções[98].  

A maior taxa de contaminação microbiana em cateteres centrais ocorre 

durante a primeira semana após a sua colocação. Esta contaminação pode estar 

relacionada com a entrada de microrganismos durante a implantação do 

dispositivo. Mesmo com rigorosas medidas de assepsia, após 90 minutos da 

implantação, podem ser observados microrganismos de origem cutânea na 

extremidade distal do cateter[99].  

A presença de uma punção através da pele até um vaso sanguíneo 

aumenta o risco de infecções predominantemente a Staphilococcus aureus e 

Staphilococcus epidermidis. A adesão destes microorganismos é facilitada pela 

presença de proteínas como o fibrinogénio e o colagénio no lúmen dos 

cateteres[69]. 

Devido ao risco de se desenvolverem resistências aos antibióticos, a 

associação de fármacos aos materiais de fabrico de cateteres venosos deve 

passar pelo uso de agentes anticoagulantes, anti-inflamatórios e fungicidas[100].  

 A administração de nutrição parentérica através do cateter venoso central 

aumenta o risco de infecção para mais do dobro em comparação com cateteres 

sem a infusão deste tipo de substância. As infusões de lípidos também 

contribuem para um aumento do risco de infecções[101]. 

 

 

6.3 Fractura 
 

 

 

A fractura de um cateter venoso e sua migração, está descrita desde 1950 

e a maioria dos casos ocorreram até 1970 devido a cortes provocados por 

agulhas durante a inserção. No caso de um cateter venoso central implantável, a 

sua fractura é uma complicação muito rara com uma prevalência estimada entre 
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0,2 e 1%. Esta situação pode ocorrer durante a inserção ou a qualquer 

momento[102]. 

 Devido à maior necessidade de manipulação frequente, os cateteres 

venosos centrais não tunelizados apresentam taxas superiores de ruptura de um 

segmento ou de exteriorização[46]. 

A fractura e migração espontânea de parte de um cateter venoso central 

totalmente implantado podem estar relacionadas com um traumatismo torácico ou 

por compressão do cateter entre a clavícula e a primeira costela[103]. 

Quando ocorre a fractura de um cateter venoso central, os sinais incluem 

dor severa no ombro, edema e dor no local do reservatório subcutâneo que 

aumenta com a infusão de fluidos e medicação. A remoção do fragmento deve ser 

efectuada o mais rápido possível para evitar possíveis complicações, 

nomeadamente endocardite, arritmias e perfuração de vasos. Para despistar esta 

complicação, em caso de dificuldade na aspiração de sangue, deve ser efectuada 

uma radiografia de controlo[104]. 

Relativamente ao reservatório subcutâneo podem surgir as seguintes 

complicações: hematoma, ferida, necrose cutânea, infecção do local, desconexão, 

rotação, fractura ou rotura e extravasamento[87].  

O extravasamento de um fluido do reservatório ou do cateter para os 

tecidos adjacentes pode ser devido a: punção incompleta através da agulha ou o 

seu deslocamento, formação de trombos, perfuração da veia cava ou fractura do 

cateter[105].  

 

 

 

7. EXAMES COMPLEMENTARES 
 

 

 

Todos os dispositivos implantados provocam artefactos nas imagens de 

uma Ressonância Magnética independentemente do material em que são 

fabricados. Aqueles que são fabricados em liga de aço inoxidável são os que 
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provocam maior quantidade de distorção de imagem. Porém, os radiologistas 

quando conhecem o material implantado, podem alterar a imagem de modo a 

reduzir a distorção provocada pelos artefactos[1]. 

O número de pessoas que possuem dispositivos implantáveis e que são 

submetidas a exames como a RM continua a aumentar. Estes dispositivos 

incluem clipes usados em aneurismas cerebrais, neuroestimuladores, 

pacemakers, válvulas cardíacas, implantes oculares, implantes dentários, 

cateteres implantáveis, stents vasculares e próteses ortopédicas[106].  

É importante avaliar o potencial risco para o dispositivo e seus 

componentes, se a sua funcionalidade vai ser afectada durante o exame e a 

origem de artefactos de imagem. Relativamente à segurança, ela pode ser posta 

em causa por um ou mais elementos constituintes da RM o campo magnético 

estático, o campo electromagnético de radiofrequência e os campos magnéticos 

variáveis[106]. 

Os componentes metálicos de pacemakers ou de reservatórios 

subcutâneos induzem artefactos com uma dimensão que depende do número 

atómico do metal constituinte. Assim, um implante fabricado em aço inoxidável 

provoca mais artefactos do que um fabricado em titânio. Desta forma, durante  

uma Tomografia de Emissão de Positrões (PET), os pacemakers originam 

constantemente artefactos enquanto que estes surgem em apenas um terço dos 

portadores de cateteres venosos centrais com reservatório subcutâneo. Quando 

os portadores de dispositivos implantáveis realizam estes exames, é lhes aplicado 

um filtro que atenua ou anula estes artefactos[107]. 

Além de artefactos, a RM pode provocar o aquecimento do dispositivo. 

Esta situação é devida à interacção do campo magnético do aparelho, resultando 

numa concentração de radiofrequência no local do implante que provoca o 

aquecimento. Este aumento da temperatura depende da dimensão, orientação, 

forma e localização do implante[108]. 

Foram testados vários cateteres venosos centrais com reservatório 

subcutâneo e, durante a realização do exame de RM estes dispositivos não 

apresentaram qualquer deslocação relacionada com o campo magnético. Se 
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durante o exame for necessário o acesso ao cateter, o magnetismo da agulha, 

exige uma fixação adequada por meio de adesivo[109]. 

 

 

 

 

8. RESPOSTA INFLAMATÓRIA 
 
 
 
 
 
 
 À excepção do material autólogo, todos os outros provocam, em maior ou 

menor escala, uma resposta por parte do tecido hospedeiro[5]. 

 Quando um tecido é lesado, a resposta normal de cicatrização é 

processada através de uma série de eventos complexos que incluem a 

inflamação aguda, a formação de tecido de granulação e a eventual formação de 

cicatriz[3]. 

 A inflamação é definida como uma reacção do tecido vivo vascularizado a 

uma agressão local, compreendendo uma cascata de eventos complexos em que 

vários tipos celulares são modulados por mediadores – citoquinas. A intensidade 

e duração deste processo dependem do tamanho, forma e propriedades físicas e 

químicas do agressor, mas também da reactividade do sistema imunológico do 

hospedeiro[8]. 

Após esta agressão, ocorrem alterações a nível vascular nomeadamente 

no calibre, permeabilidade e fluxo sanguíneo. Desta forma, fluido, proteínas e 

células sanguíneas passam do leito vascular para os tecidos adjacentes num 

processo denominado exsudação[8].  

Assim, através do afluxo de sangue à zona da agressão, o fibrinogénio 

contribui para a formação de uma rede de fibrina peri-implante, promovendo 

assim a adesão de plaquetas e a sua agregação[3].  
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Esta camada de fibrina produzida pela activação da coagulação, por 

plaquetas e células endoteliais, demonstra desempenhar um papel preponderante 

no desenvolvimento de novos vasos, a angiogénese[8]. 

 São libertados factores de crescimento com o intuito aumentar o afluxo de 

glóbulos brancos, essencialmente neutrófilos[3]. 

 Esta fase de inflamação aguda tem uma duração relativamente breve, 

podendo variar de alguns minutos a alguns dias dependendo da extensão da 

agressão. A sua principal característica é a exsudação de fluido, proteínas 

plasmáticas e leucócitos (em particular neutrófilos)[8]. 

 Os monócitos são recrutados para o local da agressão onde se diferenciam 

em macrófagos com a função de remover do local células mortas, corpos 

estranhos e bactérias caso existam[3].  

 A acção dos monócitos e macrófagos conduz à proliferação de fibroblastos 

e de células endoteliais, levando à formação de tecido de granulação. O nome 

tecido de granulação deriva da aparência da superfície das feridas em 

cicatrização, nomeadamente, a cor rosa e a existência de pequenos grânulos. 

Este tecido é formado por novos e pequenos vasos sanguíneos que são 

originados por um processo que envolve a proliferação, maturação e organização 

de células endoteliais em capilares. Os fibroblastos proliferam pelo tecido 

sintetizando colagénio[8].  

Quando um biomaterial é implantado no corpo, induz uma resposta 

diferente, denominada reacção de corpo estranho[3]. 

O processo de implantação de um biomaterial, prótese ou dispositivo 

médico resulta numa agressão a tecidos ou órgãos. É com esta agressão e a 

perturbação que é criada no mecanismo homeostático que se inicia o processo de 

resposta[8]. 

Após a sua implantação, o biomaterial provoca a adesão de diferentes 

proteínas não específicas, situação que não ocorre na resposta inflamatória 

normal. Uma quantidade de diferentes células como leucócitos, monócitos e 

plaquetas aderem à superfície do implante, levando à libertação de citocinas e 

consequente processo inflamatório[3].  
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8.1 Reacção de corpo estranho 
 

 

 

 O processo de inflamação crónica é caracterizado pela presença de 

macrófagos, monócitos e linfócitos. O persistente estímulo inflamatório leva à 

inflamação crónica. Ainda que as propriedades físicas e químicas do implante 

possam provocar a inflamação crónica, o movimento do implante no seu local de 

inserção também produz o processo de inflamação crónica[8].  

 A reacção de corpo estranho inclui células gigantes e componentes do 

tecido de granulação, podendo persistir durante toda a vida do implante. As 

células de corpo estranho têm origem em macrófagos que, devido à sua 

incapacidade de fagocitarem o implante, unem-se, formando células gigantes 

multinucleadas[8].   

A etapa final da reacção de corpo estranho leva à formação de um tecido 

fibroso envolvendo o implante, sendo constituído por uma espessura típica entre 

50-200 μm[3]. 

Esta cápsula de tecido fibroso formado em redor do implante pode criar 

complicações. Assim, a formação de um tecido fibroso em redor de dispositivos 

como eléctrodos, válvulas cardíacas e lentes intra-oculares pode condicionar a 

sua falência funcional[3]. 

No caso de cateteres, um processo descrito como condicionamento de 

superfície acontece após a implantação do cateter. Este processo envolve a 

adesão de proteínas como a albumina, fibrinogénio e colagénio juntamente com 

as plaquetas à superfície do cateter[16].  

 

9. BIOFILME 
 

 

 Ainda que o aumento da utilização de dispositivos implantáveis resulte num 

acréscimo da qualidade e do tempo de vida dos seus portadores, as infecções 

relacionadas com estes implantes revelaram ser um grande problema[110]. 
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 O uso durante longos períodos de cateteres venosos centrais tem 

produzido novas questões em termos de infecção. A formação de um biofilme 

pelas bactérias revela ser um importante factor no desenvolvimento de infecções 

e contribui eventualmente para a oclusão destes dispositivos[111]. 

A formação de biofilme é uma situação comum na natureza que permite a 

aderência e a permanência de microrganismos a superfícies inertes. Ainda que a 

primeira referência a biofilme tenha sido feita por Zobell em 1943, a sua 

importância só foi descrita em 1970[112]. 

 Através de microscopia electrónica é possível observar que 

microrganismos associados ao desenvolvimento de biofilme podem ser 

encontrados na maioria ou mesmo em todos os cateteres venosos centrais[113]. 

Várias proteínas do sangue têm a capacidade para dar início à formação 

de fibrina, promovendo assim a aderência e a activação de compostos 

sanguíneos como as plaquetas e os leucócitos, predispondo assim à 

trombogénese e à inflamação[86]. 

 O biofilme é considerado um ecossistema microbiano, representando 

várias espécies de microrganismos que, com eficácia, interagem entre si para se 

protegerem do meio que os rodeia, facilitando assim o seu aporte nutricional e 

garantindo condições de sobrevivência[114]. 

Outra definição de biofilme é a de uma comunidade de bactérias ligadas à 

superfície de um implante, demonstrando características estruturais diferentes 

das bactérias não aderentes[113]. 

 A existência de biofilme revela-se um importante problema para os 

indivíduos que necessitam de cateteres intravasculares e outros dispositivos 

implantáveis[113]. Os dispositivos implantáveis mais afectados pela formação de 

biofilme são os dispositivos ortopédicos e os dispositivos em contacto permanente 

com o sangue[114]. Quando integradas no biofilme, as bactérias tornam-se mais 

resistentes aos agentes antimicrobianos. Essa resistência chega a ser 1000 vezes 

superior quando comparadas as bactérias presentes no biofilme e as bactérias 

livres[115]. 

 O biofilme é ainda descrito como uma associação entre uma superfície e 

uma comunidade de bactérias. Este processo é iniciado com a ligação irreversível 
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da bactéria à superfície devido à secreção de polímeros de origem extracelular, 

seguindo-se a sua divisão nesta matriz. Como estas estruturas não se encontram 

em bactérias livres, este processo permite-lhes tornarem-se bastante resistentes 

a condições adversas e a agentes antibióticos. A resistência do biofilme aos 

agentes antibióticos é a razão pela qual as infecções em cateteres são bastante 

difíceis de eliminar e, por vezes levam à remoção e posterior substituição do 

cateter[116]. 

 A composição da matriz inclui polissacarídeos, proteínas, ácidos nucleicos 

e lípidos. As bactérias aderem a esta matriz formando uma rede que liga as 

bactérias de modo a fixarem-se eficazmente. As bactérias presentes no biofilme, 

possuem características morfológicas e metabólicas diferentes das bactérias 

livres[114]. 

 A formação de biofilme passa por três fases: adesão inicial e irreversível 

dos micróbios à superfície, desenvolvimento e maturação da arquitectura do 

biofilme e o destacamento de um ou do conjunto de micróbios do biofilme[117]. 

Certas bactérias como os estafilococos sobrevivem e desenvolvem-se 

mesmo em cateteres completamente preenchidos com heparina, devido à limitada 

actividade antimicrobiana deste fármaco, atribuída em parte aos conservantes 

presentes na heparina comercializada, entre os quais álcool que, dependendo da 

sua concentração, pode exercer algum efeito antimicrobiano[118]. 

As irregularidades da parede do cateter podem facilitar a sua colonização 

por bactérias. Essas irregularidades quando estudadas por microscopia 

electrónica revelaram ser fissuras e rugosidades na superfície. A superfície dos 

cateteres fabricados em poliuretano é geralmente mais suave e lisa do que os 

fabricados em silicone. No entanto, a exposição continua destes dispositivos a 

medicamentos agressivos pode contribuir para a degradação da sua 

superfície[119]. 

A composição dos compostos sanguíneos que aderem às paredes dos 

cateteres variam de acordo com a composição das superfícies artificiais [69].  

Para os profissionais de saúde a formação de biofilme representa um 

problema que requer uma detecção atempada e um tratamento adequado de 
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modo a minimizar os seus efeitos junto de uma população de doentes 

imunodeprimidos[120].  

 

 

9.1 Uso da prata 
 

 

 

Em estudos com cateteres de poliuretano com revestimento de prata, os 

resultados são equivalentes aos obtidos com cateteres de poliuretano, sugerindo 

assim que a adesão de bactérias não é prevenida pela prata[119]. 

A actividade antimicrobiana do ião prata ou cobre e tem sido conhecida ao 

longo de séculos. De todos os iões metálicos, a prata é o que exibe a maior 

toxicidade para com os microrganismos e menor toxicidade para com as células 

humanas. O espectro da acção antimicrobiana da prata alcança desde bactérias 

gram-negativas como Pseudomonas aeruginosa até gram-positivas como os 

Staphilococcus[121].  

Em 1893, Von Naegeli descreveu pela primeira vez a acção da prata contra 

algas presentes em água. Wuhrmann e Zobrist descreveram os efeitos do pH e 

da força iónica do ião prata sobre microrganismos. Actualmente a prata é usada 

sob a forma de nitratos ou de sulfadiazina no tratamento de feridas cutâneas[121].  

O catião prata (Ag+) é altamente reactivo e liga-se facilmente a superfícies 

que cedem electrões como as que contém oxigénio ou nitrogénio. As moléculas 

biológicas contêm superfícies desse tipo. Quando os iões de prata alcançam o 

ADN de uma bactéria, ocorre a inibição de alguns processos de transporte, 

influenciando assim o processo de oxidação celular e da cadeia respiratória. A 

eficácia da destruição de bactérias pelo ião (Ag+) é directamente proporcional à 

concentração de prata. Assim, a permanente libertação de iões de prata por parte 

de cateteres pode levar à sua eficácia contra microrganismos[122]. 

A prata é um metal biologicamente útil e alguns dos seus derivados como a 
sulfadiazina de prata são usados como agentes antimicrobianos e antissépticos. 

Quando utilizada no fabrico de cateteres, a integração de sulfadiazina de prata em 
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poliuretano demonstra um aumento na resistência à formação de trombos e à 

formação de biofilme[123]. 

Em dispositivos médicos, a prata é utilizada com sucesso na redução da 

proliferação de bactérias em cateteres, suturas, amálgamas dentárias, clipes 

vasculares e dispositivos ortopédicos[121]. 

A prata é utilizada não só em dispositivos implantáveis mas também em 

pensos que libertam continuamente iões, inibindo assim o processo infeccioso[124]. 

Este metal, além das suas propriedades antimicrobianas, possui ainda boa 

capacidade de incentivar a actividade de osteoblastos quando utilizada em 

implantes, quando comparado com dispositivos fabricados em aço inoxidável[125]. 

A prata possui também uma acção eficaz contra vários vírus[121].  

 

 

 

9.2 Outras soluções 
 

 

 

Além da prata, o óxido nítrico é reconhecido como um potente agente 

contra a aderência de plaquetas e é continuamente libertado pelas células do 

endotélio dos vasos sanguíneos. Esta substância é utilizada em cateteres para 

impedir a formação de trombos. A sua principal limitação é o facto de este 

composto ser finito no cateter[126]. 

 A adesão de microrganismos difere caso se trate de uma superfície 

hidrofóbica ou hidrofílica. Os cateteres hidrofílicos, ao contribuírem para uma 

diminuição da tensão de contacto entre o lúmen do cateter e as proteínas do 

sangue, são os que apresentam melhores resultados com uma taxa mais baixa de 

adesão [119].  

Ao invés de sintetizarem um novo polímero, muitos investigadores optaram 

por modificar as propriedades físicas e químicas da superfície ou do substrato dos 

dispositivos sujeitos a implantação. Esta técnica inclui a adição de heparina e de 

outras substâncias anticoagulantes aos dispositivos[127]. 

 
63



Profissionais de Saúde, Cateteres com Reservatório e seus Biomateriais 
 

Para reduzir o número de infecções relacionadas com cateteres venosos 

centrais, é adicionada uma substância antisséptica ou antibiótica ao material do 

cateter durante o seu fabrico. Foram utilizadas a clorexidína e o sulfato de prata. 

Contudo, registaram-se algumas reacções anafilácticas à clorexidina. Com a 

adição de antibióticos, teme-se o potencial risco de aumento da resistência por 

parte dos microrganismos[37]. 

 

 

10. CUSTOS 
 

 

 

 Em Portugal, houve um grande aumento nas despesas da administração 

pública com a saúde. Em 1990 eram dispendidos com a saúde 4,4% do PIB 

enquanto que em 1999 esse número passou para 6,3%[128].  

 Nos Estados Unidos da América, em 1995, o custo total da inserção de um 

cateter central não tunelizado é de 95,57 dólares. Por sua vez, o custo total de 

inserção de um cateter central com reservatório subcutâneo é de 1019,96 

dólares[1]. No nosso país, a implantação de um cateter totalmente implantável com 

reservatório subcutâneo tem o custo de 183,70 euros, valor ao qual é adicionado 

o cateter, a utilização de bloco operatório e restantes despesas de 

internamento[129].  

O custo de inserção de um cateter tunelizado é menor do que a inserção 

de um cateter com reservatório subcutâneo. No entanto, quando estes 

dispositivos são utilizados por um período superior a seis meses, o cateter com 

reservatório subcutâneo revela-se ser menos dispendioso em termos de custos 

de manutenção. Nas despesas de manutenção é necessário ter em conta a 

frequência dessa manutenção e todos os gastos em pensos que são necessários 

nos cateteres tunelizados[36].   

 O custo unitário médio de manutenção de um dispositivo totalmente 

implantável é de aproximadamente 100 dólares[130]. 
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 Os cateteres parcialmente implantáveis apresentam menor custo na 

aquisição e na colocação quando comparado com os cateteres totalmente 

implantáveis. No entanto, o custo mensal da manutenção dos cateteres 

parcialmente implantáveis é maior, além de requerer uma maior atenção e 

cuidado por parte do seu portador[94]. 

 A todos estes custos é necessário acrescentar a deslocação e o tempo 

dispendido até à unidade de saúde onde é efectuada a manutenção do 

dispositivo. 

 

 

 

11. MANUTENÇÃO 
 

 

 

 

 O conhecimento dos princípios que regem a colocação, a manutenção e a 

consequente diminuição de complicações é essencial para o sucesso de um 

acesso venoso[39]. 

Desde o seu aparecimento em 1982, os cateteres venosos centrais com 

reservatório subcutâneo têm merecido criticas muito positivas, não só por parte 

dos portadores, mas também por parte de quem os coloca e procede à sua 

manutenção[44]. 

Devido à sua crescente popularidade, todos os profissionais de saúde 

devem estar familiarizados com o seu uso, procedimentos de manutenção e 

tratamentos das complicações. A maioria das complicações que ocorrem neste 

tipo de dispositivo são atribuídas à inexperiência e, desta forma podem ser 

evitadas com formação e treino[87]. 

Os cuidados de saúde actuais levam a que os doentes que recebem 

quimioterapia o façam em regime ambulatório e aqueles que necessitam de 

nutrição parentérica a recebam no seu domicílio[25]. 
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A nutrição parentérica é uma técnica que permite providenciar suporte 

nutricional adequado a pessoas muito debilitadas. O progresso deste apoio 

terapêutico possibilitou que possa ser efectuado em casa com todas as 

comodidades a que os doentes estão habituados, evitando assim o internamento 

numa instituição de saúde. Este tipo de nutrição é administrado através de um 

cateter venoso central, habitualmente do tipo totalmente implantável com 

reservatório subcutâneo[131]. 

Para o bom funcionamento do acesso venoso central é fundamental que os 

doentes que recebem nutrição parentérica no domicílio tenham o 

acompanhamento de uma equipa bem treinada de modo a despistar 

complicações[131]. 

Em indivíduos fisicamente debilitados e imunossuprimidos como os 

submetidos a quimioterapia, exigentes cuidados de assepsia são fundamentais 

para reduzir as infecções relacionadas com o uso do cateter[132] . É possível a 

auto-administração de antibióticos em casa. O portador recebe formação em 

assepsia e no manuseio e manutenção do dispositivo por parte de uma equipa de 

enfermagem treinada. Pode ainda receber no seu domicílio a visita de um 

enfermeiro para supervisionar todo o procedimento[55]. 

A possibilidade do uso destes dispositivos no domicilio oferece vantagens 

económicas e em termos de comodidade, contribuindo assim para uma melhoria 

significativa da qualidade de vida[50]. 

Em 1946, Ralph L. Huber, um dentista de Seatle patenteou uma agulha 

que na extremidade distal tem uma parede transversalmente curva. A sua 

intenção era criar uma agulha para uso hipodérmico fazendo uso do orifício 

lateral, oferecendo assim as vantagens teóricas de reduzir a dor e não haver corte 

na pele[133].    

A membrana de silicone que sela a câmara do reservatório subcutâneo 

pode suportar até 2000 punções com uma agulha não traumática como a agulha 

Huber sem ocorrerem extravasamentos[134]. 

Este tipo de agulha, que foi desenhada para reduzir a lesão na pele e na 

membrana de silicone, pode ter vários calibres consoante a substância a ser 

administrada. Em transfusões sanguíneas o calibre utilizado é superior ao 
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necessário em perfusões de soros simples. Existem também diversos 

comprimentos de agulha, possibilitando o seu uso em indivíduos com uma maior 

camada de gordura subcutânea. A escolha do comprimento da agulha deve ser 

rigorosa dado que, se a agulha for curta, corre o risco de não penetrar 

completamente a membrana de silicone. No caso de uma agulha demasiado 

longa, pode exercer uma tensão entre o reservatório e o músculo em que está 

inserido, provocando desconforto, enfraquecimento da fixação e possível 

deslocamento do reservatório[135].  

Ainda que possível, a utilização de agulhas normais em reservatórios 

subcutâneos, esta prática coloca os seus portadores em perigo devido ao risco 

aumentado de extravasamento da câmara, que não pode ser justificado por 

razões económicas ou de conveniência[136].  

Uma agulha recta pode ser utilizada no acesso ao reservatório subcutâneo 

de um cateter venoso central totalmente implantável para administração única 

mas, em caso de perfusões longas, deve ser utilizada uma agulha angulada por 

ser mais segura e mais confortável para o paciente[87]. 

Quando é empregada força excessiva na introdução da agulha, pode 

ocorrer uma curvatura no seu bisel formando como que um pequeno anzol que, 

no processo da sua retirada pode danificar a membrana de silicone[135]. 

O volume da seringa afecta a pressão exercida pelo liquido que contém 

quando o embolo é mobilizado. Assim, quanto menor for a seringa, maior vai ser a 

pressão que o líquido vai exercer no reservatório subcutâneo[36]. 

Não devem ser utilizadas nestes dispositivos seringas com capacidade 

inferior a 5 ml. Esta precaução é devida à pressão exercida pela entrada do 

líquido no reservatório que pode provocar rupturas no cateter[51]. 

A administração de quimioterapia ou outros fármacos através de um cateter 

venoso central com reservatório subcutâneo totalmente implantável não deve ser 

um procedimento doloroso. Em caso de existir referência de dor ou desconforto 

após a utilização do cateter por parte do portador, deve ser despistada qualquer 

complicação que possa ter acontecido[51]. 

Após a sua utilização ou se o cateter não é utilizado, é necessário proceder 

à sua manutenção. A maioria dos autores refere que quatro semanas são a 
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distância ideal entre operações de manutenção. Relativamente à quantidade de 

heparina, são utilizadas várias concentrações, desde 10 U/ml até 1 000 U/ml. A 

concentração mais utilizada é 100 U/ml[36]. 

Deve ser repetida esta manutenção de quatro em quatro semanas ou 

sempre que o dispositivo seja utilizado. Se o cateter tiver duas câmaras deve 

proceder-se à manutenção de cada câmara em separado, utilizando para o efeito 

duas agulhas Huber[137]. 

 

Deve ser seguido o seguinte protocolo para aceder a um cateter venoso 

central com reservatório subcutâneo: 

 

Material Necessário: 

•  Compressas esterilizadas 

•  Luvas esterilizadas 

•  Agulha Huber 

•  Adesivo 

•  2 Seringas 5 ml 

•  1 Seringa 10 ml 

•  20 ml Soro Fisiológico 

•  5 ml de Heparina em Soro Fisiológico a 100 U/ml 

•  Solução de Clorexidina 0,5% e Álcool 70% 

 

Procedimento: 

•  Explicar o procedimento ao paciente 

•  Lavagem das mãos 

•  Palpar o reservatório  

•  Despistar sinais inflamatórios 

•  Abrir as compressas de forma a criar um campo esterilizado para colocar 

restante material 

•  Colocar luvas 

•  Preencher a agulha Huber e sistema com soro fisiológico 
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•  Utilizando a solução, desinfectar a pele em movimentos circulares do 

interior para a periferia num raio de 5 cm do local da punção 

•  Deixar a solução actuar durante 2 minutos e limpar o excesso 

•  Colocar compressas em redor do reservatório de modo a formar um 

campo esterilizado 

•  Palpar o reservatório e, segurando-o firmemente, introduzir a agulha 

perpendicularmente à pele em direcção ao centro até se sentir a base 

•  Uma vez acedido o reservatório, não mobilizar a agulha 

•  Com uma seringa de 5 ml, aspirar 5 ml de sangue, assegurando o 

correcto posicionamento da agulha. Se não for possível aspirar sangue, 

introduzir 1 a 2 ml de soro fisiológico e voltar a tentar aspirar. 

•  Uma vez confirmada a colocação da agulha, introduzir 20 ml de soro 

fisiológico 

•  Adaptar à agulha Huber o sistema de soro a perfundir. Fixar 

correctamente a agulha de modo a ficar segura mas também confortável. 

•  Após a utilização, administrar 20 ml de soro fisiológico, seguido de 3 a 4 

ml de Heparina diluída utilizando pressão positiva. Fixar o reservatório 

com uma mão e utilizar a outra para remover a agulha 

•  Desinfectar o local da punção e aplicar pressão para prevenir 

hemorragias 

•  Executar penso[138]. 

 

 Quando se trata de doentes imunossuprimidos, é necessária a utilização 

de máscara e bata. Para minimizar a dor provocada pela passagem da agulha, 

pode ser utilizado um anestésico local[36]. 

O álcool é eficaz contra a maioria dos organismos gram-positivos e gram-

negativos, fungos e vírus mas o seu efeito esgota-se rapidamente. A 

iodopovidona é o agente mais utilizado e tem um efeito residual mínimo após a 

sua secagem. A clorhexidina tem uma grande afinidade para a pele, mantém-se 

activa até 6 horas depois da aplicação e é bastante mais eficaz contra bactérias 

gram-positivas do que contra organismos gram-negativos, fungos e vírus[36]. 
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Aproveitando as características do álcool e da clorhexidina, verifica-se que 

a sua conjugação torna este soluto mais eficaz do que a iodopovidona no 

combate às infecções nos cateteres venosos centrais[139]. 

Outro argumento em favor do uso da clorhexidina é o facto de que em 

cateteres cuja constituição seja de silicone, não devem ser aplicados solutos que 

conjuguem álcool e iodo devido ao risco de provocarem o enfraquecimento do 

material e posterior deterioração[140].  

Quando o cateter está a ser acedido durante um longo período de tempo, é 

necessário proceder à substituição do penso que segura e envolve a agulha. 

Caso este penso seja constituído por compressas e adesivo, a sua substituição 

deve ser efectuada a cada 48 horas. No caso de pensos com adesivos 

transparentes semipermeáveis, a substituição deve ser efectuada cada 5 ou 7 

dias[36].  

 

 

 

12. FUTURO 
 

 

 

Ainda que muitos dispositivos médicos sejam implantados em humanos por 

ano, salvando vidas e aumentando a sua qualidade, são necessárias ainda muitas 

melhorias [3]. 

 Estão a ser desenvolvidos materiais que permitam ao implante uma maior 

capacidade de resistir a infecções. Estes implantes são constituídos por uma 

superfície com um tratamento antibacteriano ou com libertação constante de 

antibióticos[37].   

 Novos desenvolvimentos neste campo incluem dispositivos confortáveis 

para o seu utilizador, fáceis de colocar, aceder e de manter e com uma reduzida 

taxa de complicações. 
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Este trabalho avalia os conhecimentos dos profissionais de saúde acerca 

de cateteres venosos centrais com reservatório subcutâneo, assenta nos 

princípios da metodologia científica. Após a formulação do problema, foi 

elaborado um instrumento de colheita de dados de acordo com a população em 

estudo, para que a análise e interpretação dos resultados conduzam a uma 

conclusão. 

Neste capítulo, descreve-se a metodologia adoptada, apresentando a 

questão em investigação, especificando os critérios de selecção da amostra e 

suas características, as variáveis em estudo, o instrumento de recolha de dados 

utilizado e o tratamento de dados. 

 
 
 

1. DEFINIÇÃO DO PROJECTO 
 

 

 

Este projecto de investigação surgiu do número crescente de utilizadores 

de cateteres venosos que se verifica em todo o mundo. A sua principal utilização 

é em doentes oncológicos. Sendo o cancro a segunda causa de morte em 

Portugal, é de esperar que se generalize o uso deste tipo de dispositivo[27].  

A dispersão geográfica dos portadores destes cateteres implica que os 

profissionais de saúde localizados em instituições menos diferenciadas, mas com 

maior proximidade com os utentes, possam contactar com estes dispositivos. 

Este trabalho visa caracterizar os conhecimentos dos profissionais de 

saúde acerca destes cateteres e acerca dos biomateriais, averiguando desta 

forma uma eventual necessidade de formação nesta área. 

Após a pesquisa bibliográfica, foi elaborada uma fundamentação teórica 

que serviu de suporte à elaboração de um instrumento de colheita de dados que 
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foi aplicado a uma amostra pré-definida. Com os resultados, elaboraram-se 

tabelas, quadros e gráficos de modo a ilustrar as conclusões que se retiraram. 

 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 

Neste trabalho de investigação recorremos à pesquisa bibliográfica e à 

utilização de um questionário distribuído a uma determinada amostra da 

população. Como não é possível inquirir a totalidade dos profissionais de saúde, 

criou-se uma amostra de 400 elementos.  

A probabilidade de um determinado elemento pertencer à amostra não é 

igual à dos restantes elementos sendo definida por amostragem não probabilística 

ou não aleatória. Como os elementos inquiridos pertencem a unidades de saúde 

cujo contacto seria mais simplificado quer pela sua localização geográfica, quer 

por contactos aí existentes, é considerada uma amostragem por conveniência[141]. 

 

 

2.1 População Alvo 
 

 

 

A população-alvo deste estudo são os profissionais de saúde que lidam, já 

lidaram ou virão a lidar com este tipo de dispositivos. Desta forma pretende-se 

inquirir médicos e enfermeiros pertencentes a serviços hospitalares (Cirurgia 

Geral, Medicina Interna, Oncologia Médica e Cuidados Intensivos) e a serviços 

dos Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde). 

Os profissionais de saúde pertencentes aos serviços hospitalares 

contactam mais frequentemente com estes cateteres, participando alguns 
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inclusive na sua colocação e manutenção. Os profissionais de saúde 

pertencentes aos cuidados de saúde primários têm um contacto mais esporádico 

com estes dispositivos mas, o aumento dos portadores destes cateteres, a sua 

dispersão geográfica e a necessidade de manutenção regular, leva a que estes 

profissionais necessitem de estar preparados para esta situação, daí a sua 

inclusão neste estudo. 

Foi idealizada uma amostra de 400 elementos sendo 100 médicos e 100 

enfermeiros dos serviços hospitalares e 100 médicos e 100 enfermeiros dos 

cuidados de saúde primários. 

Da população em estudo fazem parte médicos e enfermeiros pertencentes 

a serviços em hospitais e em Centros de Saúde. Como não é possível recolher os 

testemunhos de todos estes profissionais, delimitou-se uma amostra de 400 

profissionais, sendo 100 enfermeiros de serviços em hospitais, 100 enfermeiros 

de Centros de Saúde.    

 

 

2.2 Planeamento da recolha de dados 
 

 

 

A recolha de dados foi efectuada através de um questionário elaborado 

para aplicação à amostra seleccionada. A amostra utilizada foi escolhida por 

conveniência.  

A aplicação dos questionários decorreu nos meses de Abril a Dezembro de 

2006, tendo sido inquirida a totalidade da amostra.  

Por uma questão de conveniência geográfica, os questionários foram 

aplicados em unidades de saúde do centro e norte do país. 

Foi solicitado um parecer à Comissão de Ética do Hospital de São 

Sebastião – Santa Maria da Feira acerca de possíveis questões éticas que este 
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instrumento de colheita de dados pudesse suscitar. Esta comissão emitiu um 

parecer favorável à realização deste trabalho (ANEXO 2). 

 

Para a aplicação de questionários aos profissionais da Sub-Região de 

Saúde de Coimbra foi necessária autorização (ANEXO 3). 

 

 

2.3 Instrumento de recolha de dados 
 

 

 

O questionário utilizado (Anexo 1) é dividido em duas partes, sendo a 

primeira destinada à recolha de informações que permitam caracterizar a 

amostra, como seja o sexo, a idade, a formação e, no caso de médicos, qual a 

especialidade, a instituição e o serviço em que exercem funções e o número de 

anos de experiência profissional. 

A segunda parte é dedicada à recolha de informações acerca do tema em 

estudo, os biomateriais, o tipo de cateteres estudado e seu uso. 

É composto por 12 perguntas fechadas e uma questão elaborada segundo 

a escala de Likert, variando as alternativas de resposta de “Nenhuns” até “Muito 

Bons”. Todas as questões foram discutidas com técnicos de saúde experientes no 

uso deste tipo de dispositivos.   

    Devido à clareza da linguagem utilizada, à formação da amostra e à não 

existência de questões abertas, susceptíveis de causar alguma dúvida na sua 

resposta e na interpretação da mesma, optou-se pela não realização de um pré-

teste.  

Depois de aplicado o questionário e tratados os dados através do programa 

informático SPSS 13.0 for Windows® (Statistical Package for the Social Sciences), 

serão apresentados seguidamente por meio de quadros e gráficos elaborados 

com a ajuda do Microsoft Excel XP®. 
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3. TIPO DE ESTUDO 
 

 

 

Neste trabalho foi utilizado o método descritivo e exploratório dado que 

este estudo visa denominar, classificar, descrever uma população ou 

conceptualizar uma situação[142]. 

O objectivo de um estudo descritivo é observar, descrever e explorar os 

aspectos de uma determinada situação. A pesquisa descritiva é elaborada para 

resumir o estado de alguns fenómenos de interesse, conforme eles existam[143]. 

 

 

4. OBJECTIVOS 
 

 

 

Com base no problema em estudo e na fundamentação teórica elaborada, 

foram formulados quatro objectivos a concretizar: 

 

 OBJECTIVO 1 – Avaliar se os profissionais de saúde sabem o que é um 

biomaterial? 

 

OBJECTIVO 2 – Descrever que conhecimentos têm os profissionais de 

saúde sobre um cateter venoso central totalmente implantado com reservatório 

subcutâneo? 

 

OBJECTIVO 3 – Descrever se os profissionais de saúde identificam 

vantagens e inconvenientes relativamente ao cateter venoso central totalmente 

implantado com reservatório subcutâneo? 

 

OBJECTIVO 4 – Avaliar se os profissionais de saúde sabem manusear um 

cateter venoso central totalmente implantado com reservatório subcutâneo? 
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5. VARIÁVEIS 
 

 

5.1 Variável Dependente 
  

 

 

Com este estudo, pretende-se obter a resposta a quatro questões que se 

tornam as variáveis dependentes: 

- Os profissionais de saúde sabem o que é um biomaterial? 

- Os profissionais de saúde sabem o que é um cateter venoso central 

totalmente implantado com reservatório subcutâneo? 

- Os profissionais de saúde identificam vantagens e inconvenientes 

relativamente ao cateter venoso central totalmente implantado com reservatório 

subcutâneo? 

- Os profissionais de saúde sabem manusear um cateter venoso central 

totalmente implantado com reservatório subcutâneo? 

 

 

5.2 Variáveis Independentes 
 

 

 

Existem muitas variáveis independentes que poderão ser causa do 

problema em estudo. Contudo, na impossibilidade de as estudar a todas, foram 

seleccionadas quatro: Sexo, Formação, Instituição de Trabalho e Anos de 

Experiência Profissional. 

Relativamente à sua classificação, a variável Sexo é uma variável 

qualitativa e biológica, a variável Formação é uma variável qualitativa e 

económica, a variável Instituição de Trabalho é uma variável qualitativa e sócio-

económica e a variável Anos de Experiência Profissional é uma variável 

quantitativa e biológica. 
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CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
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De referir que, na apresentação dos quadros e gráficos serão omitidas as 

respectivas fontes dado o facto de se reportarem a este trabalho. Pela mesma 

razão, na apresentação dos respectivos títulos serão omitidas as referências ao 

local e ano. 

 

Para facilitar a apresentação dos dados, optou-se por fazer uma 

diferenciação dentro da amostra através da variável formação. Assim, nos 

quadros relativos aos dados do questionário, analisam-se as respostas de 

médicos e de enfermeiros separadamente. 

 

A idade e o sexo são características importantes para a caracterização de 

uma amostra. Neste trabalho distribuíram-se os elementos por classes etárias 

organizadas em dezenas de anos de modo a uma melhor apresentação. 

 

Relativamente aos enfermeiros, pela análise dos Quadro 1 e Gráfico 1, 

pode-se verificar que a sua maioria é do sexo feminino, sendo que dos 200 

enfermeiros incluídos neste estudo, 137 elementos correspondendo a 68,5% são 

mulheres e 31,5% são do sexo masculino. Relativamente à sua idade, a sua 

maioria situa-se entre os 20 e os 30 anos. O elemento mais novo tem 21 anos e o 

mais velho possui 51 anos de idade. A média é de 32,81 anos e o desvio padrão 

é de 8,08 anos. 

 

Também na análise à distribuição por sexo dos médicos se verifica um 

predomínio do sexo feminino com 66%. A maioria destes profissionais situa-se 

entre os 41 e os 50 anos. O médico mais novo tem 26 anos e o mais velho 60 

anos de idade. A média é de 39,17 anos e o desvio padrão é de 7,852 anos.  

 

Quando se compara a média de idade entre enfermeiros e médicos, 

verifica-se que esta é superior em cerca de 7 anos para os clínicos. 

Relativamente à distribuição por sexo em ambas as profissões existe um 

predomínio das mulheres. 
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Parece pertinente salientar que, dos 200 médicos que participaram neste 

estudo, 94 deles têm mais de 41 anos de idade. Pelo contrário, dos 200 

enfermeiros deste estudo, 157 deles têm menos de 40 anos. Refere-se ainda que 

a mediana da distribuição dos enfermeiros é de 30 anos e no caso dos médicos é 

de 39 anos. 

  

 

 

Formação Sexo  
Faixa Etária 

Total Entre 
20 e 30 

Entre 
31 e 40 

Entre 
41 e 50 

Entre 
51 e 60 

Enfermeiro 

Masculino N 30 13 16 4 63 
% 28,0 26,0 42,1 80,0 31,5 

Feminino N 77 37 22 1 137 
% 72,0 74,0 57,9 20,0 68,5 

Total N 107 50 38 5 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Masculino N 14 17 28 9 68 
% 43,8 23,0 35,0 64,3 34,0 

Feminino N 18 57 52 5 132 
% 56,3 77,0 65,0 35,7 66,0 

Total N 32 74 80 14 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 1 – Distribuição da amostra por formação, sexo e faixa etária 
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Gráfico 1 – Distribuição da amostra por formação, sexo e faixa etária 
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Analisando o Quadro 2 e o Gráfico 2, verifica-se que a média de 

experiência profissional é de 11,37anos, o desvio padrão é de 7,83 anos e a 

classe modal é a faixa de menos de 5 anos. 

 

Ao estudar apenas os enfermeiros, verifica-se que a média da sua 

experiência profissional é de 10,27 anos e o desvio padrão de 8,04 anos. O 

enfermeiro mais recentemente formado tem 1 ano de experiência profissional e o 

mais experiente conta com 31 anos de serviço. Distinguindo os enfermeiros de 

serviços em hospitais e em centros de saúde, verifica-se que a média de 

experiência destes profissionais que exercem a sua actividade em hospitais é de 

5,42 anos e que a média dos enfermeiros que trabalham em centros de saúde é 

de 15,12 anos. Esta diferença pode ser explicada pelo facto de a maioria dos 

enfermeiros que terminam os seus cursos e ingressarem nos serviços dos 

hospitais devido à procura de pessoal para esses locais. Pode ainda estar 

relacionada com o tipo de trabalho desempenhado pelos enfermeiros nos serviços 

em hospitais que requer além de esforço físico, uma disponibilidade para 

trabalhar por turnos. 

 

 

Quando se analisa a experiência profissional dos médicos, constata-se que 

a média é de 12,46 anos e um desvio padrão de 7,48 anos. O médico com menor 

experiência profissional exerce tem apenas um ano de trabalho e o mais 

experiente tem 33 anos de serviço. Pode ainda verificar-se que os médicos 

pertencentes a hospitais têm uma média de experiência profissional de 10,02 

anos enquanto que os clínicos que exercem a sua actividade em centros de 

saúde têm uma média de 14,91 anos. Esta diferença pode ter origem no facto de 

os serviços dos hospitais terem nos seus quadros médicos em formação nos 

diferentes internatos em maior quantidade que os internos de Medicina Geral e 

Familiar, contribuindo assim para uma menor média de experiência profissional. 
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Formação Serviço  Experiência Profissional em Anos Total <5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30 

Enfermeiro 

Oncologia 
Médica 

N 4 3 0 0 0 0 0 7 
% 57,1 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Cirurgia N 18 8 3 1 0 0 0 30 
% 60,0 26,7 10,0 3,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

Medicina N 26 9 2 1 1 0 0 39 
% 66,7 23,1 5,1 2,6 2,6 0 0 100,0 

Cuidados 
Intensivos 

N 11 11 0 2 0 0 0 24 
% 45,8 45,8 0,0 8,4 0,0 0,0 0,0 100,0 

Centro de 
Saúde 

N 12 20 19 26 11 11 1 100 
% 12,0 20,0 19,0 26,0 11,0 11,0 1,0 100,0 

Total N 71 51 24 30 12 11 1 200 
% 35,5 25,5 12,0 15,0 6,0 5,5 0,5 100 

Médico 

Cirurgia N 14 10 9 7 0 1 0 41 
% 34,1 24,4 22,0 17,1 0,0 5,5 0,0 100,0 

Medicina N 16 16 6 11 1 2 1 53 
% 30,2 30,2 11,3 20,8 1,9 3,8 1,9 100,0 

Cuidados 
Intensivos 

N 2 3 0 1 0 0 0 6 
% 33,3 50,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 100,0 

Centro de 
Saúde 

N 11 19 21 28 16 4 1 100 
% 11,0 19,0 21,0 28,0 16,0 4,0 1,0 100,0 

Total N 43 48 36 47 17 7 2 200 
% 21,5 24,0 18,0 23,5 8,5 3,5 1,0 100,0 

Quadro 2 – Distribuição da amostra por formação, serviço e experiência 
profissional em anos 
 

 
 
 

Relativamente ao serviço ao qual pertencem os profissionais, os 

enfermeiros provêm dos serviços de Oncologia Médica (3,5%), Cirurgia (15%), 

Cuidados Intensivos (12%), Medicina Interna (19,5%) e Centros de Saúde (50%). 

Quanto aos médicos, 3% pertencem a serviços de Cuidados Intensivos, 20,5% a 

serviços de Cirurgia, 26,5% a serviços de Medicina Interna e os restantes 50% a 

Centros de Saúde. 
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Gráfico 2 – Distribuição da amostra por formação, serviço e experiência 
profissional em anos 
 

 

 Além do serviço a que os profissionais pertencem, importa ainda referir a 

instituição a que pertencem. Desta forma, pela análise do Quadro 3 e do Gráfico 3, 

verifica-se que, relativamente aos enfermeiros, dos 100 elementos que exercem a 

sua actividade em hospitais, 68% pertencem ao Hospital de São Sebastião, 32% 

aos Hospitais da Universidade de Coimbra. Os restantes 100 enfermeiros 

pertencem a Centros de Saúde. 

 

 Quanto aos médicos, dos 100 elementos que exercem a sua actividade em 

hospitais, verifica-se que 61% pertencem aos Hospitais da Universidade de 

Coimbra, 17% ao Hospital São Sebastião, 16% ao Centro Hospitalar de Coimbra, 

5% ao Hospital de Sousa Martins, 1% ao Hospital de São Teotónio. Os restantes 

100 médicos pertencem a Centros de Saúde. 
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. Relativamente aos profissionais oriundos dos cuidados de saúde primários, 

nomeadamente 100 enfermeiros e igual número de médicos, dado que, na sua 

quase totalidade são pertencentes à Sub-Região de Saúde de Coimbra, optou-se 

por não elaborar um quadro com sua distribuição. Refere-se porem que foram 

incluídos profissionais dos Centros de Saúde de: Cantanhede, Coimbra, 

Condeixa, Figueira da Foz, Lousã, Mealhada, Miranda do Corvo, Penacova e Vila 

Nova de Poiares. 

 

 

 

 
Formação Serviço  

Instituição 
Total Hospitais da 

Universidade 
de Coimbra 

Hospital de 
São 

Sebastião 

Hospital 
de Sousa 
Martins 

Centro 
Hospitalar 

de Coimbra 

Hospital 
de São 

Teotónio 

Enfermeiro 

Oncologia
Médica 

N - 7 - - - 7 
% - 10,3 - - - 7,0 

Cirurgia N 12 18 - - - 30 
% 37,5 26,5 - - - 30,0 

Medicina N 14 25 - - - 39 
% 43,8 36,8 - - - 39,0 

Cuidados 
Intensivos

N 6 18 - - - 24 
% 18,8 26,5 - - - 24,0 

Total N 32 68 - - - 100 
% 100,0 100,0 - - - 100,0 

Médico 

Cirurgia N 25 1 3 11 1 41 
% 41,0 5,9 60,0 68,8 100,0 41,0 

Medicina N 32 14 2 5 0 53 
% 52,5 82,4 40,0 31,3 0,0 53,0 

Cuidados 
Intensivos

N 4 2 0 0 0 6 
% 6,6 11,8 0,0 0,0 0,0 6,0 

Total N 61 17 5 16 1 100 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 3 – Distribuição da amostra por formação, serviço e instituição 
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Gráfico 3 – Distribuição da amostra por formação, serviço e instituição 
 
 

 

Após a caracterização da amostra, analisaram-se as respostas às 

perguntas do questionário. A primeira questão procurava aferir os conhecimentos 

dos participantes neste estudo acerca de biomateriais. Assim, de acordo com o 

Quadro 4 e com os Gráficos 4 e 5, à questão “Dos seguintes materiais assinale os 

que considera serem biomateriais”, 25% dos enfermeiros e 31% dos médicos que 

trabalham em hospitais assinalaram “Gesso” como um biomaterial. Dentro de 

cada classe profissional, destacam-se as respostas dos enfermeiros que 

trabalham em Oncologia e em Cuidados Intensivos com 0% e 12,5% 

respectivamente de respostas afirmativas. Os enfermeiros dos serviços de 

Medicina Interna e de Cirurgia Geral apresentam 28,2% e 36,7% de respostas 

afirmativas. Relativamente aos médicos, 26,8% dos cirurgiões consideram 

“Gesso” como um biomaterial enquanto que, 34% dos elementos de Medicina 

Interna e 33,4% dos elementos dos Cuidados Intensivos têm a mesma resposta. 

 

Quando se comparam as respostas dos profissionais que exercem a sua 

actividade em ambiente hospitalar com as dos elementos pertencentes a centros 

de saúde, através do Quadro 5 e do Gráfico 6, verifica-se uma semelhança de 

resultados nos enfermeiros mas uma diferença nos médicos em que, 38% 
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daqueles que trabalham em cuidados de saúde primários afirmam que gesso é 

um biomaterial. 

 

 

Questão 
Serviço 

 
Formação 

 

 
 

Oncologia
Médica 

Cirurgia
Geral 

Medicina
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Gesso é um Biomaterial? 
Enfermeiros 

N 0 7 11 19 11 28 3 21 25 75 

% 0 100 36,7 63,3 28,2 71,8 12,5 87,5 25,0 75,0 

Médicos 
N - - 11 30 18 35 2 4 31 69 

% - - 26,8 73,2 34 66 33,3 66,7 31,0 68,0 

Titânio é um Biomaterial? 
Enfermeiros 

N 2 5 13 17 18 21 6 18 39 61 

% 28,6 71,4 43,3 56,7 46,2 53,8 25 75 39,0 61,0 

Médicos 
N - - 12 29 21 32 2 4 35 65 

% - - 29,3 70,7 39,6 60,4 33,3 66,7 35,0 65,0 

Poliuretano é um Biomaterial? 
Enfermeiros 

N 0 7 7 23 7 32 6 18 20 80 

% 0 100 23,3 76,7 17,9 82,1 25 75 20,0 80,0 

Médicos 
N - - 5 36 9 44 3 3 17 83 

% - - 12,2 87,8 17 83 50 50 17,0 83,0 

Silicone é um Biomaterial? 
Enfermeiros 

N 3 4 11 19 11 28 12 12 37 63 

% 42,9 57,1 36,7 63,3 28,2 71,8 50 50 37,0 63,0 

Médicos 
N - - 10 31 20 33 1 5 31 69 

% - - 24,4 75,6 37,7 62,3 16,7 83,3 31,0 69,0 

Algodão é um Biomaterial? 
Enfermeiros 

N 5 2 16 14 23 16 11 13 55 45 

% 71,4 28,6 53,3 46,7 59,0 41,0 45,8 54,2 55,0 45,0 

Médicos 
N - - 23 18 22 31 2 4 47 53 

% - - 56,1 43,9 41,5 58,5 33,3 66,7 47,0 53,0 

Quadro 4 – Distribuição das respostas dos elementos pertencente a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Dos seguintes materiais assinale os que 
considera serem biomateriais:” 

 

 

Relativamente ao “Titânio”, tanto os enfermeiros (61%) como os médicos 

(65%) que trabalham em hospitais responderam não ser considerado um 

biomaterial. Parece importante referir que 71,4% dos enfermeiros do serviço de 

Oncologia Médica e 70,7% dos médicos de Cirurgia Geral não reconhecem 

“Titânio” como um biomaterial. 

No que respeita aos profissionais dos Centros de Saúde, 47% dos 

enfermeiros e 77% dos médicos afirmam que este metal não é um biomaterial. De 

salientar esta percentagem de respostas negativas por parte dos clínicos dos 

cuidados primários. 
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Gráfico 4 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencente a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Dos seguintes materiais assinale os que 
considera serem biomateriais:” 
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Gráfico 5 – Distribuição das respostas de Médicos pertencente a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Dos seguintes materiais assinale os que 
considera serem biomateriais:” 

 
87



Profissionais de Saúde, Cateteres com Reservatório e seus Biomateriais 
 

 

Quando questionados acerca da classificação do “Poliuretano” como um 

biomaterial, dentro dos hospitais a resposta obtida situou-se em 80% de 

enfermeiros e de 83% de médicos a responderem negativamente. De enaltecer a 

unanimidade entre os enfermeiros do serviço de Oncologia Médica com 100% a 

responderem afirmativamente. Os médicos dos serviços de Cuidados Intensivos 

dividiram as suas respostas, obtendo-se um empate a 50%. 

Nos centros de saúde, a maioria dos enfermeiros (69%) e de médicos 

(81%) rejeitam “Poliuretano” como um biomaterial.       

 

 
Questão 

Serviço 
 

Formação 
 

Centro de 
Saúde 

Serviços  
Hospital 

Sim Não Sim Não 

Gesso 

é um Biomaterial? 

Enfermeiros 
N 26 74 25 75 

% 26,0 74,0 25,0 75,0 

Médicos 
N 38 62 31 69 

% 38,0 62,0 31,0 68,0 

Titânio 

é um Biomaterial? 

Enfermeiros 
N 53 47 39 61 

% 53,0 47,0 39,0 61,0 

Médicos 
N 23 77 35 65 

% 23,0 77,0 35,0 65,0 

Poliuretano é um Biomaterial? 

Enfermeiros 
N 31 69 20 80 

% 31,0 69,0 20,0 80,0 

Médicos 
N 19 81 17 83 

% 19,0 81,0 17,0 83,0 

Silicone é um Biomaterial? 

Enfermeiros 
N 25 75 37 63 

% 25,0 75,0 37,0 63,0 

Médicos 
N 22 78 31 69 

% 22,0 78,0 31,0 69,0 

Algodão é um Biomaterial? 

Enfermeiros 
N 21 79 55 45 

% 21,0 79,0 55,0 45,0 

Médicos 
N 28 72 47 53 

% 28,0 72,0 47,0 53,0 

Quadro 5 – Distribuição das respostas dos elementos pertencente a Serviços 
Hospitalares e a Centros de Saúde por formação à questão: “Dos seguintes 
materiais assinale os que considera serem biomateriais:” 
 

Outro biomaterial a ser posto à prova foi “Silicone”. Dentro dos profissionais 

pertencentes a serviços em hospitais, 63% dos enfermeiros e 69% dos médicos 
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responderam não considerarem Silicone um biomaterial. De referir que nos 

serviços de Cuidados Intensivos, as respostas dos enfermeiros dividiram-se, 

tendo sido obtido um empate a 50%. 

 Relativamente aos centros de saúde, as respostas são ainda mais 

expressivas com 75% dos enfermeiros e 78% dos médicos a responderem 

negativamente. 

 

 Foi ainda questionada a possibilidade do “Algodão” ser considerado um 

biomaterial. Surpreendentemente, nos profissionais dos hospitais, existiu um 

equilíbrio nas respostas, sendo que, 55% dos enfermeiros e 47% dos médicos 

afirmaram que “Algodão” é um biomaterial. De salientar que no serviço de 

Oncologia Médica 71,4% dos enfermeiros responderam afirmativamente e que o 

serviço onde existiu maior percentagem de respostas negativas foi nos Cuidados 

intensivos com 52,4% dos enfermeiros e 66,7% dos médicos a não considerarem 

“Algodão” como um biomaterial. 

 Por seu lado, os profissionais oriundos de centros de saúde responderam 

na sua maioria que “Algodão” não é considerado um biomaterial, com 79% dos 

enfermeiros e 72% dos médicos com respostas negativas.  
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Gráfico 6 – Distribuição das respostas de elementos pertencente a Serviços 
Hospitalares e a Centros de Saúde por formação à questão: “Dos seguintes 
materiais assinale os que considera serem biomateriais:” 
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 Relativamente a “Titânio”, um dos materiais mais utilizados em medicina, 

dos 400 profissionais envolvidos neste estudo, 250 defendem que este metal não 

é um biomaterial. Também relativamente a “Poliuretano” e a “Silicone” os 

resultados são semelhantes com a maioria dos profissionais a recusarem a ideia 

de serem biomateriais. 

 

Através do Quadro 6 e dos Gráficos 7 e 8, podemos verificar que, quando 

questionados se “PICC” é um cateter venoso central, apenas 13% dos 

enfermeiros e 35% dos médicos de serviços em hospitais responderam 

afirmativamente. De referir que a totalidade dos enfermeiros do serviço de 

Oncologia Médica responderam negativamente e que foram os profissionais dos 

serviços de cirurgia que obtiveram a maior percentagem de respostas correctas.  

 

Questão 
Serviço 

 
Formação 

 

 
 

Oncologia
Médica 

Cirurgia
Geral 

Medicina
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

PICC é um Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 0 7 10 20 1 38 2 22 13 87 

% 0 100 33,3 66,7 2,6 97,4 8,3 91,7 13,0 87,0 

Médicos 
N - - 15 26 18 35 2 4 35 65 

% - - 36,6 63,4 34 66 33,3 66,7 35,0 65,0 

Abbocat é um Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 0 7 0 30 0 39 0 24 0 100 

% 0 100 0 100 0 100 0 100 0,0 100,0 

Médicos 
N - - 5 36 3 50 1 5 9 91 

% - - 12,2 87,8 5,7 94,3 16,7 83,3 9,0 91,0 

Hickman é um Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 7 0 15 15 28 11 11 13 61 39 

% 100 0 50 50 71,8 28,2 45,8 54,2 61,0 39,0 

Médicos 
N - - 13 28 19 34 2 4 34 66 

% - - 31,7 68,3 35,8 64,2 33,3 66,7 34,0 66,0 

CTICR Subcut. é um Cateter 

Venoso Central? 

Enfermeiros 
N 7 0 24 6 31 8 23 1 85 15 

% 100 0 80 20 79,5 20,5 95,8 4,2 85,0 15,0 

Médicos 
N - - 30 11 41 12 3 3 74 26 

% - - 73,2 26,8 77,4 22,6 50 50 74,0 26,0 

Folley é um Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 0 7 0 30 0 39 1 23 1 99 

% 0 100 0 100 0 100 15 85 1,0 99,0 

Médicos 
N - - 1 41 3 50 0 6 4 96 

% - - 2,4 96,6 5,7 94,3 0 100 4,0 96,0 

Quadro 6 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Dos seguintes dispositivos, assinale 
aqueles que considera cateteres venosos centrais?” 
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Gráfico 7 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Dos seguintes dispositivos, assinale aqueles que 
considera cateteres venosos centrais:” 
 

 

Com a observação do Quadro 7 e do Gráfico 9 é visível que também nos 

cuidados de saúde primários as respostas obtidas são maioritariamente 

negativas, com 77% dos enfermeiros e 76% dos médicos a considerarem que os 

“PICC” não são cateteres venosos centrais. 

 

 Quando questionados se “Abbocat” seria um cateter venoso central, a 

totalidade dos enfermeiros dos serviços hospitalares responderam não. 

Relativamente aos médicos destes serviços, 9% responderam considerar 

“Abbocat” como cateter venoso central. 

 Nos centros de saúde as respostas de ambas as classes profissionais 

foram semelhantes com 33% a responderem que “Abbocat” é um cateter venoso 

central. 
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 Na resposta à pergunta se “Hickman” seria um cateter venoso central, 61% 

dos enfermeiros e 34% dos médicos dos hospitais responderam afirmativamente. 

De salientar que a totalidade dos enfermeiros do serviço de Oncologia Médica 

responderam afirmativamente. Importante referir que em todos os serviços a 

maioria dos médicos não considera este dispositivo como um cateter venoso 

central.  

 Nos centros de saúde, apenas 20% dos enfermeiros e 16% dos médicos 

consideram “Hickman” como um cateter venoso central. 
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Gráfico 8 – Distribuição das respostas de Médicos pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Dos seguintes dispositivos, assinale aqueles que 
considera cateteres venosos centrais:” 
 

 

Aos profissionais de saúde foi colocada a questão se consideravam os 

“Cateteres Totalmente Implantáveis com Reservatório Subcutâneo” como 

cateteres centrais. Dentro dos serviços em hospitais, 85% dos enfermeiros e 74% 

dos médicos responderam afirmativamente. Com especial atenção às respostas 

dos enfermeiros do serviço de Oncologia Médica que responderam 
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afirmativamente na sua totalidade e para as respostas dos médicos de serviços 

de Cuidados Intensivos em que apenas 50% responderam desta forma. 

 Quanto aos profissionais de centros de saúde, apenas 22% dos 

enfermeiros e 12% dos médicos consideram este tipo de cateteres como 

cateteres venosos centrais. 

 

 

 

 
Questão 

Serviço 
 

Formação 
 

Centro de
Saúde 

Serviços 
Hospital 

Sim Não Sim Não 

PICC é um 

Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 23 77 13 87 

% 23,0 77,0 13,0 87,0 

Médicos 
N 24 76 35 65 

% 24,0 76,0 35,0 65,0 

Abbocat é um 

Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 33 67 0 100 

% 33,0 67,0 0,0 100,0 

Médicos 
N 33 67 9 91 

% 33,0 67,0 9,0 91,0 

Hickman é um 

Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 20 80 61 39 

% 20,0 80,0 61,0 39,0 

Médicos 
N 16 84 34 66 

% 16,0 84,0 34,0 66,0 

CTICR Subcut. 

é um Cateter 

Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 22 78 85 15 

% 22,0 78,0 85,0 15,0 

Médicos 
N 12 88 74 26 

% 12,0 88,0 74,0 26,0 

Folley é um 

Cateter Venoso 

Central? 

Enfermeiros 
N 15 85 1 99 

% 15,0 85,0 1,0 99,0 

Médicos 
N 11 89 4 96 

% 11,0 89,0 4,0 96,0 

Quadro 7 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação na à questão: “Dos seguintes 
dispositivos, assinale aqueles que considera cateteres venosos centrais:” 
 
 
 
 Foi ainda colocada a hipótese de “Folley” ser um cateter venoso central. Os 

profissionais pertencentes a serviços em hospitais responderam na sua maioria 
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negativamente. Desta forma, 99% dos enfermeiros e 96% dos médicos 

responderam não. 

 Nos centros de saúde, 85% dos enfermeiros e 89% dos médicos 

consideram que “Folley” não é um cateter venoso central.  
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Gráfico 9 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Dos seguintes 
dispositivos, assinale aqueles que considera cateteres venosos centrais:” 

 

 

Os profissionais de saúde foram questionados acerca dos seus 

conhecimentos acerca de Cateteres Totalmente Implantáveis com Reservatório 

Subcutâneo. Desta forma, e de acordo com o Quadro 9 e o Gráfico 10, 44,5% dos 

enfermeiros e 24% dos médicos responderam possuir conhecimentos acerca 

destes dispositivos. Por serviço, 100% dos enfermeiros de Oncologia Médica 

responderam afirmativamente, contrastando com apenas 17% de respostas 

semelhantes de enfermeiros de centros de saúde.  

 

Relativamente aos médicos, é no serviço de Medicina que se verifica a 

maior percentagem de respostas afirmativas (37,7%) enquanto que nos centros 

de saúde apenas 11% dos médicos responderam desta forma. 
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Formação 

Possui 
conhecimentos?  

Serviço 

Total Oncologia 
Médica 

Cirurgia 
Geral 

Medicina 
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Centro 
de 

Saúde 

Enfermeiro 

Sim N 7 23 27 15 17 89 
% 100,0 76,7 69,2 62,5 17,0 44,5 

Não N 0 7 12 9 83 111 
% 0,0 23,3 30,8 37,5 83,0 55,5 

Total N 7 30 39 24 100 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Sim 
N - 15 20 2 11 48 
% - 36,6 37,7 33,3 11,0 24,0 

Não 
N - 26 33 4 89 152 
% - 63,4 62,3 66,7 89,0 76,0 

Total 
N - 41 53 6 100 200 
% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 8 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “Possui conhecimentos acerca de Cateteres Totalmente Implantáveis 
com Reservatório Subcutâneo?” 
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Gráfico 10 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “Possui conhecimentos acerca de Cateteres Totalmente Implantáveis 
com Reservatório Subcutâneo?” 
 

 

 Com este estudo procurou também averiguar-se de que forma os 

profissionais adquirem os conhecimentos acerca destes dispositivos. Assim, 
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observando o Quadro 10 e os Gráficos 11 e 12, constata-se que, quando 

questionados se adquiriram os conhecimentos através do contacto com 

portadores destes cateteres, 63% dos enfermeiros de serviços em hospitais e 

29% dos médicos desses serviços responderam afirmativamente. De salientar 

que a totalidade dos enfermeiros do serviço de Oncologia Médica responderam 

que adquiriram conhecimentos através do contacto com portadores destes 

dispositivos. Dos enfermeiros do serviço de Cuidados intensivos, apenas 9% 

responderam afirmativamente. Relativamente aos médicos, no serviço de Cirurgia 

Geral, apenas 26,8% e no serviço de Cuidados Intensivos, apenas 33,3% dos 

elementos responderam afirmativamente. 

 Relativamente aos centros de saúde, através do Quadro 11 e do Gráfico 13, 

apenas 9% dos enfermeiros e 7% dos médicos adquiriram conhecimentos através 

do contacto com portadores destes cateteres. 

 

Questão 
Serviço 

 
Formação 

 

 
 

Oncologia
Médica 

Cirurgia
Geral 

Medicina
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Contacto com portadores 

destes cateteres? 

Enfermeiros 
N 7 0 21 9 23 16 12 12 63 37 

% 100 0 70 30 59 41 9 91 63,0 37,0 

Médicos 
N   11 30 16 37 2 4 29 71 

% - - 26,8 73,2 30,2 69,8 33,3 66,7 29,0 71,0 

Formação em Serviço? 
Enfermeiros 

N 4 3 7 23 11 28 7 17 29 71 

% 57,1 42,9 23,3 76,7 28,2 71,8 29,2 70,8 29,0 71,0 

Médicos 
N   0 41 0 53 0 6 0 100 

% - - 0 100 0 100 0 100 0,0 100,0 

Informação em publicações? 
Enfermeiros 

N 3 4 2 28 3 36 5 19 13 87 

% 42,9 57,1 6,7 93,3 7,7 92,3 20,8 79,2 13,0 87,0 

Médicos 
N   2 39 6 47 1 5 9 91 

% - - 4,9 95,1 11,3 88,7 16,7 83,3 9,0 91,0 

Internet 
Enfermeiros 

N 1 6 2 28 4 35 5 19 12 88 

% 14,3 85,7 6,7 93,3 10,3 89,7 20,8 79,2 12,0 88,0 

Médicos 
N   2 39 1 52 1 5 4 96 

% - - 4,9 95,1 1,9 98,1 16,7 83,3 4,0 96,0 

Através de Colegas? 
Enfermeiros 

N 6 1 12 18 22 17 9 15 49 51 

% 85,7 14,3 40 60 56,4 43,6 37,5 62,5 49,0 51,0 

Médicos 
N   7 34 8 45 1 5 16 84 

% - - 17,1 82,9 15,1 84,9 16,7 83,3 16,0 84,0 

Quadro 9 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Especifique como adquiriu os seus 
conhecimentos:” 
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 Relativamente à formação em serviço, apenas 29% enfermeiros 

pertencentes a serviços de hospitais responderam afirmativamente. Todos os 

médicos e todos os profissionais dos centros de saúde responderam não. O 

serviço que registou a maior percentagem de respostas positivas foi o de 

Oncologia Médica com 57,1% de respostas positivas, em oposição ao serviço de 

Cirurgia Geral com apenas 23,3% de respostas semelhantes por parte dos 

enfermeiros. 

 

 Quando questionados se adquiriram os seus conhecimentos através de 

informação em publicações, dentro dos serviços hospitalares, apenas 13% dos 

enfermeiros e 9% dos médicos responderam afirmativamente. De referir os 

serviços com maior percentagem de respostas afirmativas: Oncologia Médica com 

42,9% dos enfermeiros e Cuidados Intensivos com 16,7% dos médicos. Nos 

Centros de Saúde, apenas 1% dos enfermeiros e 2% dos médicos responderam 

afirmativamente. 
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Gráfico 11 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Especifique como adquiriu os seus conhecimentos:” 
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Gráfico 12 – Distribuição das respostas de Médicos pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Especifique como adquiriu os seus conhecimentos:” 
 

 

 

 Relativamente à utilização da Internet como fonte dos conhecimentos 

acerca destes dispositivos, nos hospitais, 12% dos enfermeiros e 4 % dos 

médicos responderam afirmativamente. De salientar os serviços com maior 

percentagem de respostas afirmativas: Cuidados Intensivos com 20,8% dos 

enfermeiros e 16,7% dos médicos a responderem desta forma. 

 Nos centros de saúde, apenas 2% responderam terem utilizado a Internet 

como fonte de informação acerca destes dispositivos.  

 

 Os colegas também podem ser uma fonte de informação. Assim, quando 

questionados acerca da aquisição de conhecimentos acerca destes dispositivos 

através de colegas, nos hospitais, 49% dos enfermeiros e 16% dos médicos 

responderam afirmativamente. De salientar as respostas dos enfermeiros dos 

serviços de Oncologia Médica (85,7%) e de Medicina Interna (56,4%) afirmativas. 
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 Dentro dos Centros de Saúde, apenas 12% dos enfermeiros e 8% dos 

médicos responderam que adquiriram conhecimentos através de colegas. 

 

 

 

 

 
Questão 

Serviço 
 

Formação 
 

Centro de 
Saúde 

Serviços  
Hospital 

Sim Não Sim Não 

Contacto com 

portadores 

destes 

cateteres? 

Enfermeiros 
N 9 91 63 37 

% 9,0 91,0 63,0 37,0 

Médicos 
N 7 93 29 71 

% 7,0 93,0 29,0 71,0 

Formação em 

Serviço? 

Enfermeiros 
N 0 100 29 71 

% 0,0 100,0 29,0 71,0 

Médicos 
N 0 100 0 100 

% 0,0 100,0 0,0 100,0 

Informação 

em 

publicações? 

Enfermeiros 
N 1 99 13 87 

% 1,0 99,0 13,0 87,0 

Médicos 
N 2 98 9 91 

% 2,0 98,0 9,0 91,0 

Internet? 

Enfermeiros 
N 2 98 12 88 

% 2,0 98,0 12,0 88,0 

Médicos 
N 0 100 4 96 

% 0,0 100,0 4,0 96,0 

Através de 

Colegas 

Enfermeiros 
N 12 88 49 51 

% 12,0 88,0 49,0 51,0 

Médicos 
N 8 92 16 84 

% 8,0 92,0 16,0 84,0 

Quadro 10 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Especifique como 
adquiriu os seus conhecimentos:” 
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Gráfico 13 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Especifique como 
adquiriu os seus conhecimentos:” 
 
 
 

No sentido de qualificar os seus conhecimentos acerca dos cateteres 

totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo, analisamos as respostas 

dos profissionais de saúde através do Quadro 12 e do Gráfico 14. Assim, constata-

se que 38% dos enfermeiros classifica os seus conhecimentos como “Nenhuns” e 

igual percentagem responde “Insuficientes”. Por serviço, verifica-se que 69% dos 

enfermeiros de Centros de Saúde responderam “Nenhuns” e 71,4% destes 

profissionais do serviço de Oncologia Médica responderam “Suficientes”. 

Relativamente aos médicos, 57% classificam os seus conhecimentos como 

“Nenhuns” e 36% como “Insuficientes”. Por serviço, 73% dos médicos de Centros 

de Saúde e 50% dos médicos de Cuidados Intensivos responderam “Nenhuns”. A 

maioria dos médicos dos serviços de Medicina Interna (52,8%) respondeu 

“Insuficientes”.  

Apenas 4,5% dos enfermeiros e 0,5% dos médicos responderam que os 

seus conhecimentos são “Bons” e nenhum profissional qualifica os seus 

conhecimentos como “Muito Bons”.  
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Formação Resposta  
Serviço 

Total Oncologia 
Médica 

Cirurgia 
Geral 

Medicina 
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Centro de 
Saúde 

Enfermeiro 

Nenhuns N 0 1 3 3 69 76 
% 0,0 3,3 7,7 12,5 69,0 38,0 

Insuficientes N 0 19 19 13 25 76 
% 0,0 63,3 48,7 54,2 25,0 38,0 

Suficientes N 5 7 16 7 4 39 
% 71,4 23,3 41,0 29,2 4,0 19,5 

Bons N 2 3 1 1 2 9 
% 28,6 10,0 2,6 4,2 2,0 4,5 

Muito Bons N 0 0 0 0 0 0 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total N 7 30 39 24 100 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Nenhuns N - 19 19 3 73 114 
% - 46,3 35,8 50,0 73,0 57,0 

Insuficientes N - 19 28 2 23 72 
% - 46,3 52,8 33,3 23,0 36,0 

Suficientes N - 2 6 1 4 13 
% - 4,9 11,3 16,7 4,0 6,5 

Bons N - 1 0 0 0 1 
% - 2,4 0,0 0,0 0,0 0,5 

Muito Bons N - 0 0 0 0 0 
% - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total N - 41 53 6 100 200 
% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Quadro 11 – Distribuição da amostra por formação e por serviço na resposta à 
questão: “Na sua opinião, como classifica os seus conhecimentos acerca de 
cateteres implantáveis com reservatório subcutâneo?” 
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Gráfico 14 – Distribuição da amostra por formação e por serviço na resposta à 
questão: “Na sua opinião, como classifica os seus conhecimentos acerca de 
cateteres implantáveis com reservatório subcutâneo?” 
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 Procurámos saber quais são, no entender dos profissionais de saúde as 

vantagens da utilização dos cateteres totalmente implantáveis com reservatório 

subcutâneo. Desta forma, à questão se estes dispositivos “Não exigem assepsia 

na manutenção”, através do Quadro 13 e dos Gráficos 15 e 16, dos profissionais 

pertencentes a serviços em hospitais, 98% dos enfermeiros e 85% dos médicos 

responderam negativamente. De salientar que 50% dos médicos do serviço de 

responderam 

ue estes dispositivos necessitam de assepsia na sua manutenção. 

 

Questão 
Serviço 

Formação 

O C
r

M
r s

Total 

Cuidados Intensivos responderam afirmativamente. 

 Relativamente aos cuidados de saúde primários, de acordo com o Quadro 

14 e o Gráfico 17, 89% dos enfermeiros e apenas 66% dos médicos 

q

 

 

 

 
 

 
 

ncologia
Médica 

irurgia
Ge al 

edicina
Inte na 

Cuidados 
Inten ivos 

Sim o Sim Não Sim Não     Nã Sim Não Sim Não

Não  na 

manutenção? 

Enfermeiros 
exigem assepsia

N 0 7 1 29 0 39 1 23 2 98 

% 0 100     95,8  3,3 96,7 0 100 4,2 2,0 98,0

Médicos 
N - - 5 36 7 46 3 3 15 85 

% - - 12,2  2  50 0  87,8 13, 86,8 50 15, 85,0

Não e

cirúrgica? 

Enfermeiros 
xigem colocação 

N 1 6 1 29 4 35 3 21 9 91 

% 1 3    3  12,5 5  4, 85,7 3,3 96,7 10, 89,7 87, 9,0 91,0

Médicos 
N - - 5 36 9 44 1 5 15 85 

% - - 12,2 87,5  85,0 17 83 25 75 15,0

Faci ne 

corporal? 

Enfermeiros 
litam a higie

N 6 1 26 4 27 12 18 6 77 23 

% 85,7 14,3  13,3  30,8  23,0 86,7 69,2 75 25 77,0

Médicos 
N - - 34 7 42 11 4 2 80 20 

% - - 82,9 17,1   66,7    79,2 20,8 33,3 80,0 20,0

Possibil tas de 

sangue? 

Enfermeiros 
itam colhei

N 4 3 17 13 26 13 9 15 56 44 

% 57,1 42,9  43,3   37,5 5   56,7 66,7 33,3 62, 56,0 44,0

Médicos 
N - - 19 22 27 26 2 4 48 52 

% - - 46,3 53,7   33,3 7   50,9 49,1 66, 48,0 52,0

Favo to-

imagem? 

Enfermeiros 
recem a au

N 5 2 23 7 21 18 17 7 66 34 

% 71,4 28,6  23,3   70,8 2   76,7 53,8 46,2 29, 66,0 34,0

Médicos 
N - - 30 11 33 20 3 3 66 34 

% - - 73,2 26,8 62,3 37,7 50 50 66,0 24,0 

Quadro 12 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Das seguintes afirmações quais são, na 
sua opinião, as vantagens dos cateteres totalmente implantáveis com reservatório 
ubcutâneo:” s
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 No que se refere à não colocação cirúrgica destes cateteres, a maioria dos 

profissionais de serviços hospitalares, 91% dos enfermeiros e 85% dos médicos 

responderam negativamente. Também nos centros de saúde as respostas foram 

semelhantes com 85% dos enfermeiros e 75% dos médicos a responderem desta 

rma 
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Gráfico 15 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Das seguintes afirmações quais são, na sua opinião, as 
antagens dos cateteres totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo:” 

úde, apenas 

9% dos enfermeiros e 42% dos médicos responderam desta forma. 

pertencentes a serviços em hospitais, apenas 56% dos enfermeiros e 48% dos 

v
 

 

 Quando questionados acerca da facilidade na higiene corporal permitida 

por estes dispositivos, dos profissionais de serviços em hospitais, 77% dos 

enfermeiros e 80% dos médicos responderam sim. Nos centros de sa

6

 

 Relativamente à possibilidade de colheitas de sangue, dos profissionais 
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médicos responderam sim. De salientar as respostas dos profissionais do serviço 

de Cuidados Intensivos em que, 37,5% dos enfermeiros e 33,3% dos médicos 

responderam afirmativamente. Nos cuidados de saúde primários, apenas 53% 

dos enfermeiros e 37% dos médicos responderam ser possível a colheita de 

sangue através do dispositivo. 
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Gráfico 16 – Distribuição das respostas de Médicos pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Das seguintes afirmações quais são, na sua opinião, as 
vantagens dos cateteres totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo:” 
 

 

 

 Na resposta à questão se estes cateteres “Favorecem a auto-imagem”, dos 

profissionais de saúde dos serviços de hospitais, 66% dos enfermeiros e dos 

médicos responderam afirmativamente. Nos centros de saúde, 67% dos 

enfermeiros e apenas 30% dos médicos responderam desta forma.  
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Questão 

Serviço 
 

Formação 
 

Centro de
Saúde 

Serviços 
Hospital 

Sim Não Sim Não 

Não exigem 

assepsia na 

manutenção? 

Enfermeiros 
N 11 89 2 98 

% 11,0 89,0 2,0 98,0 

Médicos 
N 34 66 15 85 

% 34,0 66,0 15,0 85,0 

Não exige 

colocação 

cirúrgica? 

Enfermeiros 
N 15 85 9 91 

% 15,0 85,0 9,0 91,0 

Médicos 
N 25 75 15 85 

% 25,0 75,0 15,0 85,0 

Facilitam a 

higiene 

corporal? 

Enfermeiros 
N 69 31 77 23 

% 69,0 31,0 77,0 23,0 

Médicos 
N 42 58 80 20 

% 42,0 58,0 80,0 20,0 

Possibilitam 

colheitas de 

sangue? 

Enfermeiros 
N 53 47 56 44 

% 53,0 47,0 56,0 44,0 

Médicos 
N 37 53 48 52 

% 37,0 53,0 48,0 52,0 

Favorecem a 

auto-imagem? 

Enfermeiros 
N 67 33 66 34 

% 67,0 33,0 66,0 34,0 

Médicos 
N 30 70 66 34 

% 30,0 70,0 66,0 24,0 

Quadro 13 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Das seguintes 
afirmações quais são, na sua opinião, as vantagens dos cateteres totalmente 
implantáveis com reservatório subcutâneo:” 
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Gráfico 17 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Das seguintes 
afirmações quais são, na sua opinião, as vantagens dos cateteres totalmente 
implantáveis com reservatório subcutâneo:” 
 
 
 
 
 No sentido de aferir os conhecimentos dos profissionais de saúde acerca 

de os portadores de cateteres totalmente implantáveis com reservatório 

subcutâneo poderem ser submetidos a exames complementares, foi perguntado à 

amostra deste estudo se é possível ser realizada uma Ressonância Magnética. 

Assim, de acordo com o Quadro 15 e o Gráfico 18, 33% dos enfermeiros e 33,5% 

dos médicos responderam “Sim”. De salientar que 8,5% dos enfermeiros e 25,5% 

dos médicos não responderam. Os serviços com maiores percentagens de 

respostas afirmativas foram Cirurgia Geral para os enfermeiros com 36,7% e 

Cuidados Intensivos com 50% dos médicos. Parece importante salientar que 

apenas 20% dos médicos pertencentes a Centros de Saúde responderam que os 

portadores destes cateteres podem ser submetidos a este exame.     
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Formação 

Segurança 
R.M.  

Serviço 

Total Oncologia 
Médica 

Cirurgia 
Geral 

Medicina 
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Centro 
de 

Saúde 

Enfermeiro 

Não 
Responde 

N 1 3 1 2 10 17 
% 14,3 10,0 2,6 8,3 10,0 8,5 

Sim N 2 11 10 7 36 66 
% 28,6 36,7 25,6 29,2 36,0 33,0 

Não N 4 16 28 15 54 117 
% 57,1 53,3 71,8 62,5 54,0 58,5 

Total N 7 30 39 24 100 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Não 
Responde 

N - 10 8 0 33 51 
% - 24,4 15,1 0,0 33,0 25,5 

Sim 
N - 18 26 3 20 67 
% - 43,9 49,1 50,0 20,0 33,5 

Não 
N - 13 19 3 47 82 
% - 31,7 35,8 50,0 47,0 41,0 

Total 
N - 41 53 6 100 200 
% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 14 – Distribuição da amostra por formação e por serviço na resposta à 
questão: “Na sua opinião, os portadores de cateter venoso totalmente implantável 
com reservatório subcutâneo fabricado em titânio podem ser submetidos a uma 
Ressonância Magnética?” 
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Gráfico 18 – Distribuição da amostra por formação e por serviço na resposta à 
questão: “Na sua opinião, os portadores de cateter venoso totalmente implantável 
com reservatório subcutâneo fabricado em titânio podem ser submetidos a uma 
Ressonância Magnética?” 
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 Procurou-se saber quais os efeitos que ocorrem aquando da realização de 

uma Ressonância Magnética num portador de um cateter totalmente implantável 

com reservatório subcutâneo. Assim, através da análise do Quadro 16 e dos 

Gráficos 19 e 20, quando questionados os profissionais de hospitalares se poderia 

ocorrer uma “Explosão do dispositivo”, apenas 4% dos enfermeiros responderam 

afirmativamente.  

 Nos Centros de Saúde, através da análise do Quadro 17 e do Gráfico 21, 

apenas 6% dos enfermeiros e 4% dos médicos responderam desta forma. 

 

 Relativamente à “Inoperacionalidade do dispositivo”, entre os profissionais 

dos hospitais, 81% dos enfermeiros e 99% dos médicos responderam 

negativamente. Nos Centros de Saúde, 83% dos enfermeiros e 85% dos médicos 

responderam “Não”. 

 

Questão 
Serviço 

 
Formação 

 
 

 
 

Oncologia
Médica 

Cirurgia
Geral 

Medicina
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Explosão do 

dispositivo? 

Enfermeiros 
N 0 7 3 27 1 38 0 24 4 96 

% 0,0 100,0 10,0 90,0 2,6 97,4 0,0 100,0 4,0 96,0 

Médicos 
N - - 0 41 0 53 0 6 0 100 

% - - 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Inoperacional. 

do 

dispositivo? 

Enfermeiros 
N 0 7 6 24 11 28 2 22 19 81 

% 0,0 100,0 20,0 80,0 28,2 71,8 8,3 91,7 19,0 81,0 

Médicos 
N - - 0 41 0 53 1 5 1 99 

% - - 0,0 100,0 0,0 100,0 16,7 83,3 1,0 99,0 

Impossibilita a 

realização do 

exame? 

Enfermeiros 
N 0 7 4 26 11 28 6 18 21 79 

% 0,0 100,0 13,3 86,7 28,2 71,8 25,0 75,0 21,0 79,0 

Médicos 
N - - 3 38 6 47 1 5 10 90 

% - - 7,3 92,7 11,3 88,7 16,7 83,3 10,0 90,0 

Aumento da 

temperatura 

no local? 

Enfermeiros 
N 2 5 5 25 2 37 2 22 11 89 

% 28,6 71,4 16,7 83,3 5,1 94,9 8,3 91,7 11,0 89,0 

Médicos 
N - - 11 30 16 37 1 5 28 72 

% - - 26,8 73,2 30,2 69,8 16,7 83,3 28,0 72,0 

Ocorrência de 

artefactos no 

exame? 

Enfermeiros 
N 4 3 15 15 24 15 18 6 61 39 

% 57,1 42,9 50,0 50,0 61,5 38,5 75,0 25,0 61,0 39,0 

Médicos 
N - - 27 14 27 26 4 2 58 42 

% - - 65,9 34,1 50,9 49,1 66,7 33,3 58,0 42,0 

Quadro 15 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “No caso destes dispositivos constituídos 
por titânio serem submetidos a uma Ressonância Magnética, quais são os efeito 
provocados pelo exame:” 
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Gráfico 19 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “No caso destes dispositivos constituídos por titânio 
serem submetidos a uma Ressonância Magnética, quais são os efeito provocados 
pelo exame” 
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Gráfico 20 – Distribuição das respostas de Médicos pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “No caso destes dispositivos constituídos por titânio 
serem submetidos a uma Ressonância Magnética, quais são os efeito provocados 
pelo exame” 
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 Quando questionados acerca da impossibilidade da realização do exame, 

79% dos enfermeiros de serviços de hospitais e 90% de médicos destes serviços 

responderam negativamente. Nos cuidados primários, 86% dos enfermeiros e 

72% dos médicos responderam desta forma. 

 

Relativamente ao “Aumento da temperatura no local”, dentro dos serviços 

de hospitais, 11% dos enfermeiros e 28% dos médicos responderam 

afirmativamente. Os serviços com maiores percentagens de respostas positivas 

foram, Oncologia Médica para os enfermeiros (28,6%) e Medicina Interna para os 

médicos (30,2%). Os elementos dos Centros de Saúde responderam “Sim” 24% 

em ambas as classes profissionais. 

 
 

 
Questão 

Serviço 
 

Formação 
 

Centro de 
Saúde 

Serviços  
Hospital 

Sim Não Sim Não 

Explosão do dispositivo? 

Enfermeiros 
N 6 94 4 96 

% 6,0 94,0 4,0 96,0 

Médicos 
N 4 96 0 100 

% 4,0 96,0 0,0 100,0 

Inoperacional. do dispositivo? 

Enfermeiros 
N 17 83 19 81 

% 17,0 83,0 19,0 81,0 

Médicos 
N 15 85 1 99 

% 15,0 85,0 1,0 99,0 

Impossibilita a realização do 

exame? 

Enfermeiros 
N 14 86 21 79 

% 14,0 86,0 21,0 79,0 

Médicos 
N 28 72 10 90 

% 28,0 72,0 10,0 90,0 

Aumento da temperatura no 

local? 

Enfermeiros 
N 24 76 11 89 

% 24,0 76,0 11,0 89,0 

Médicos 
N 24 76 28 72 

% 24,0 76,0 28,0 72,0 

Ocorrência de artefactos no 

exame? 

Enfermeiros 
N 55 45 61 39 

% 55,0 45,0 61,0 39,0 

Médicos 
N 28 72 58 42 

% 28,0 72,0 58,0 42,0 

Quadro 16 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “No caso destes 
dispositivos constituídos por titânio serem submetidos a uma Ressonância 
Magnética, quais são os efeito provocados pelo exame:” 
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 Relativamente à “Ocorrência de artefactos no exame”, dos profissionais de 

saúde pertencentes a serviços de hospitais, 61% dos enfermeiros e 58% dos 

médicos responderam afirmativamente. Foi no serviço de Cuidados Intensivos 

que se registaram as maiores percentagens de respostas positivas: 75% dos 

enfermeiros e 66,7% dos médicos. Nos Centros de Saúde, 55% dos enfermeiros 

e apenas 28% dos médicos consideram a ocorrência de artefactos no exame.  
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Gráfico 21 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “No caso destes 
dispositivos constituídos por titânio serem submetidos a uma Ressonância 
Magnética, quais são os efeito provocados pelo exame:” 
 

 

 

 

 A correcta punção do reservatório subcutâneo dos cateteres totalmente 

implantáveis deve ser feita através da utilização de uma agulha específica. Assim, 

através do Quadro 18 e do Gráfico 22, 42% dos enfermeiros e 18% dos médicos 
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afirmam que a agulha Huber é a indicada para esta punção. De referir que 28% 

dos médicos responderam “Qualquer tipo de agulha”. Por serviço, a totalidade dos 

enfermeiros do serviço de Oncologia Médica responderam “Agulha tipo Huber”. 

Esta resposta foi também a que obteve maior percentagem dentro dos 

enfermeiros dos restantes serviços. Entre os médicos do serviço de Cuidados 

Intensivos e dos Centros de Saúde, a resposta com mais percentagem foi 

“Qualquer tipo de agulha”. 

 

 

 

 

 
Formação Resposta  

Serviço 
Total Oncologia 

Médica 
Cirurgia 
Geral 

Medicina 
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Centro de 
Saúde 

Enfermeiro 

Não 
Responde 

N 0 7 5 2 12 26 
% 0,0 23,3 12,8 8,3 12,0 13,0 

Qualquer tipo 
de agulha 

N 0 2 5 5 16 28 
% 0,0 6,7 12,8 20,8 16,0 14,0 

Agulha tipo 
Huber 

N 7 13 15 11 39 85 
% 100 43,3 38,5 45,8 39,0 42,5 

Agulha 
Subcutânea 

N 0 7 13 2 19 41 
% 0,0 23,3 33,3 8,3 19,0 20,5 

Agulha Intra-
muscular 

N 0 1 1 4 14 20 
% 0,0 3,3 2,6 16,7 14,0 10,0 

Total N 7 30 39 24 100 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Não 
Responde 

N - 14 19 1 15 49 
% - 34,1 35,8 16,7 15,0 24,5 

Qualquer tipo 
de agulha 

N - 5 8 2 41 56 
% - 12,2 15,1 33,3 41,0 28,0 

Agulha tipo 
Huber 

N - 12 18 2 4 36 
% - 29,3 34,0 33,3 4,0 18,0 

Agulha 
Subcutânea 

N - 6 5 1 7 19 
% - 14,6 9,4 16,7 7,0 9,5 

Agulha Intra-
muscular 

N - 4 3 0 33 40 
% - 9,8 5,7 0,0 33,0 20,0 

Total 
N - 41 53 6 100 200 
% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 17 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “O reservatório implantável é constituído por uma membrana de silicone 
que permite a punção de uma agulha. Esta membrana pode ser acedida por que 
tipo de agulhas?” 
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Gráfico 22 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “O reservatório implantável é constituído por uma membrana de silicone 
que permite a punção de uma agulha. Esta membrana pode ser acedida por que 
tipo de agulhas?” 
 

 

 

 

 Relativamente ao material que constitui o cateter que está conectado ao 

reservatório subcutâneo e cuja outra extremidade se encontra junto da aurícula 

direita, foram analisadas as respostas dos profissionais de saúde a esta questão. 

Assim, de acordo com o Quadro 19 e os Gráficos 23 e 24, constata-se que, entre 

os profissionais de hospitais, 33% dos enfermeiros e 21% dos médicos 

consideram que este cateter pode ser constituído por silicone. É no serviço de 

Cirurgia Geral que se regista a maior percentagem de respostas afirmativas. 

Dentro dos cuidados de saúde primários, através do Quadro 20 e do Gráfico 25, 

27% dos enfermeiros e 17% dos médicos responderam desta forma. 
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Questão 
Serviço 

 
Formação 

 
 

 
 

Oncologia
Médica 

Cirurgia
Geral 

Medicina
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Cateter de Silicone? 
Enfermeiros 

N 1 6 12 18 14 25 6 18 33 67 

% 14,3 85,7 40,0 60,0 35,9 64,1 25,0 75,0 33,0 67,0 

Médicos 
N - - 9 32 11 42 1 5 21 79 

% - - 22,0 78,0 20,8 79,2 16,7 83,3 21,0 79,0 

Cateter de 

Polipropileno? 

Enfermeiros 
N 1 6 1 29 4 35 8 16 14 86 

% 14,3 85,7 3,3 96,7 10,3 89,7 33,3 66,7 14,0 86,0 

Médicos 
N - - 6 35 4 49 0 6 10 90 

% - - 14,6 85,4 7,5 92,5 0,0 100,0 10,0 90,0 

Cateter de Titânio? 
Enfermeiros 

N 0 7 5 25 8 31 4 20 17 83 

% 0,0 100,0 16,7 83,3 20,5 79,5 16,7 83,3 17,0 83,0 

Médicos 
N - - 3 38 6 47 0 6 9 91 

% - - 7,3 92,7 11,3 88,7 0,0 100,0 9,0 91,0 

Cateter de Prata? 
Enfermeiros 

N 1 6 7 22 3 34 7 17 18 82 

% 14,3 85,7 24,1 75,9 8,1 91,9 29,2 70,8 18,0 82,0 

Médicos 
N - - 11 30 14 39 3 3 28 72 

% - - 26,8 73,2 26,4 73,6 50,0 50,0 28,0 72,0 

Cateter de Poliuretano? 
Enfermeiros 

N 2 5 7 22 10 29 8 16 27 73 

% 28,6 71,4 24,1 75,9 25,6 74,4 33,3 66,7 27,0 73,0 

Médicos 
N - - 14 27 15 38 3 3 32 68 

% - - 34,1 65,9 28,3 71,7 30,0 70,0 32,0 68,0 

Quadro 18 – Distribuição das respostas de elementos pertencente a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “O cateter que está conectado ao 
reservatório subcutâneo e cuja outra extremidade se encontra junto da aurícula 
direita pode ser constituído por:” 
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Gráfico 23 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “O cateter que está conectado ao reservatório 
subcutâneo e cuja outra extremidade se encontra junto da aurícula direita pode 
ser constituído por:” 
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Gráfico 24 – Distribuição das respostas de Médicos pertencentes a Serviços 
Hospitalares por serviço à questão: “O cateter que está conectado ao reservatório 
subcutâneo e cuja outra extremidade se encontra junto da aurícula direita pode 
ser constituído por:” 
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 Quando questionados se polipropileno pode ser o material que constitui o 

cateter, 89% dos enfermeiros de serviços de hospitais e 90% de médicos destes 

serviços responderam negativamente. Nos Centros de Saúde, 84% dos 

enfermeiros e 88% dos médicos responderam de forma semelhante. 

 

 Relativamente a titânio como constituinte do cateter, 83% dos enfermeiros 

que exercem a sua actividade profissional em hospitais e 91% de médicos dos 

mesmos serviços responderam “Não”. Nos profissionais dos Centros de Saúde, 

86% dos enfermeiros e 61% dos enfermeiros responderam da mesma forma. 

 

 

 
Questão 

Serviço
 

Formação 
 

Centro de 
Saúde 

Serviços  
Hospital 

Sim Não Sim Não 

Cateter de Silicone? 

Enfermeiros 
N 27 73 33 67 

% 27,0 73,0 33,0 67,0 

Médicos 
N 17 83 21 79 

% 17,0 83,0 21,0 79,0 

Cateter de Polipropileno? 

Enfermeiros 
N 14 84 14 86 

% 14,0 84,0 14,0 86,0 

Médicos 
N 12 88 10 90 

% 12,0 88,0 10,0 90,0 

Cateter de Titânio? 

Enfermeiros 
N 14 86 17 83 

% 14,0 86,0 17,0 83,0 

Médicos 
N 39 61 9 91 

% 39,0 61,0 9,0 91,0 

Cateter de Prata? 

Enfermeiros 
N 24 76 18 82 

% 24,0 76,0 18,0 82,0 

Médicos 
N 20 80 28 72 

% 20,0 80,0 28,0 72,0 

Cateter de Poliuretano? 

Enfermeiros 
N 36 64 27 73 

% 36,0 64,0 27,0 73,0 

Médicos 
N 30 70 32 68 

% 30,0 70,0 32,0 68,0 

Quadro 19 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “O cateter que está 
conectado ao reservatório subcutâneo e cuja outra extremidade se encontra junto 
da aurícula direita pode ser constituído por:” 
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 Acerca da possibilidade do cateter ser constituído por prata, 82% dos 

enfermeiros de serviços hospitalares e 72% de médicos destes mesmos serviços 

responderam negativamente. Dentro dos centros de saúde, 76% dos enfermeiros 

e 80% dos médicos responderam “Não”. 

 

 A constituição do cateter por poliuretano, dentro dos serviços de hospitais, 

apenas 27% dos enfermeiros e 32% dos médicos responderam afirmativamente. 

Nos centros de saúde, 36% dos enfermeiros e 30% dos médicos responderam da 

mesma forma. 
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Gráfico 25 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “O cateter que está 
conectado ao reservatório subcutâneo e cuja outra extremidade se encontra junto 
da aurícula direita pode ser constituído por:” 
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 O uso da prata na constituição de cateteres venosos centrais pode ter 

várias indicações. Quando questionados se a prata iria “Ajudar a sua fixação”, de 

acordo com o Quadro 21 e os Gráficos 26 e 27, 91% dos enfermeiros de serviços 

de hospitais e 90% dos médicos dos mesmos serviços responderam 

negativamente. Dentro dos centros de saúde, através do Quadro 22 e do Gráfico 

28, 93% dos enfermeiros e 84% dos médicos responderam de forma semelhante. 

 

 Relativamente à diminuição da colonização por bactérias, dentro dos 

serviços de hospitais, 54% dos enfermeiros e 35% dos médicos responderam 

afirmativamente. Foi no serviço de Cuidados Intensivos que se registou a maior 

percentagem de respostas afirmativas: 83,3% de médicos e de enfermeiros. Nos 

cuidados primários, 47% de enfermeiros e 30% de médicos responderam da 

mesma forma. 

 

 

Questão 
Serviço 

 
Formação 

 
 

 
 

Oncologia
Médica 

Cirurgia
Geral 

Medicina
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Total 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Ajudar a sua fixação? 
Enfermeiros 

N 0 7 4 26 4 35 1 23 9 91 

% 0,0 100,0 13,3 86,7 10,3 89,7 4,2 95,8 9,0 91,0 

Médicos 
N - - 6 35 3 50 1 5 10 90 

% - - 14,6 85,4 5,7 94,3 16,7 83,3 10,0 90,0 

Diminuir a colonização 

por bactérias? 

Enfermeiros 
N 2 5 12 18 20 19 20 4 54 46 

% 28,6 71,4 40,0 60,0 51,3 48,7 83,3 16,7 54,0 46,0 

Médicos 
N - - 11 30 19 34 5 1 35 65 

% - - 26,8 73,2 35,8 64,2 83,3 16,7 35,0 65,0 

Impedir a formação de 

biofilme? 

Enfermeiros 
N 3 4 8 22 8 31 9 15 28 72 

% 42,9 57,1 26,7 73,3 20,5 79,5 37,5 62,5 28,0 72,0 

Médicos 
N - - 12 29 18 35 2 4 32 68 

% - - 29,3 70,7 34,0 66,0 33,3 66,7 32,0 68,0 

Tornar o cateter rádio-

opáco? 

Enfermeiros 
N 2 5 12 18 13 26 4 20 31 69 

% 28,6 71,4 40,0 60,0 33,3 66,7 16,7 83,3 31,0 69,0 

Médicos 
N - - 12 29 17 36 1 5 30 70 

% - - 29,3 70,7 32,1 67,9 16,7 83,3 30,0 70,0 

Aumentar a sua 

espessura? 

Enfermeiros 
N 0 7 2 28 1 38 0 24 3 97 

% 0,0 100,0 6,7 93,3 2,6 97,4 0,0 100,0 3,0 97,0 

Médicos 
N - - 2 39 3 50 0 6 5 95 

% - - 4,9 95,1 5,7 94,3 0,0 100,0 5,0 95,0 

Quadro 20 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Serviços 
Hospitalares por formação à questão: “Das seguintes afirmações, escolha todas 
as que podem ser resultado da adição de compostos de prata aos cateteres:” 
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Gráfico 26 – Distribuição das respostas de Enfermeiros pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Das seguintes afirmações, escolha todas as que podem 
ser resultado da adição de compostos de prata aos cateteres:” 
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Gráfico 27 – Distribuição das respostas de Médicos pertencentes a Serviços 
Hospitalares à questão: “Das seguintes afirmações, escolha todas as que podem 
ser resultado da adição de compostos de prata aos cateteres:” 
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 Quando questionados acerca do impedimento da formação de biofilme 

através da inclusão de prata nos cateteres, dos profissionais de serviços em 

hospitais, 28% de enfermeiros e 32% de médicos responderam “Sim”. De 

salientar que foi no serviço de Oncologia Médica que se registou a maior 

percentagem de respostas afirmativas pelos enfermeiros: 42,9%. Dentro dos 

Centros de Saúde, 30% dos enfermeiros e 17% dos médicos responderam 

afirmativamente. 

 

 

 

 
Questão 

Serviço 
 

Formação 
 

Centro de 
Saúde 

Serviços  
Hospital 

Sim Não Sim Não 

Ajudar a sua fixação? 

Enfermeiros 
N 7 93 9 91 

% 7,0 93,0 9,0 91,0 

Médicos 
N 16 84 10 90 

% 16,0 84,0 10,0 90,0 

Diminuir a colonização por 

bactérias? 

Enfermeiros 
N 47 53 54 46 

% 47,0 53,0 54,0 46,0 

Médicos 
N 30 70 35 65 

% 30,0 70,0 35,0 65,0 

Impedir a formação de biofilme? 

Enfermeiros 
N 30 70 28 72 

% 30,0 70,0 28,0 72,0 

Médicos 
N 17 83 32 68 

% 17,0 83,0 32,0 68,0 

Tornar o cateter rádio-opáco? 

Enfermeiros 
N 34 66 31 69 

% 34,0 66,0 31,0 69,0 

Médicos 
N 49 51 30 70 

% 49,0 51,0 30,0 70,0 

Aumentar a sua espessura? 

Enfermeiros 
N 11 89 3 97 

% 11,0 89,0 3,0 97,0 

Médicos 
N 33 67 5 95 

% 33,0 67,0 5,0 95,0 

Quadro 21 – Distribuição das respostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Das seguintes 
afirmações, escolha todas as que podem ser resultado da adição de compostos 
de prata aos cateteres:” 
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 Relativamente à capacidade da prata conferir radiopacidade ao cateter, 

69% dos enfermeiros de serviços em hospitais e 70% de médicos destes serviços 

responderam “Não”. Nos Centros de Saúde, 66% dos enfermeiros e 51% dos 

médicos responderam de forma semelhante. 

 

 Os profissionais de saúde pertencentes a serviços em hospitais 

responderam “Não”, na sua maioria, ao aumento da espessura do cateter pela 

acção da prata. Destes serviços, 97% dos enfermeiros e 95% dos médicos 

responderam “Não”. Da mesma forma responderam 89% dos enfermeiros e 67% 

dos médicos dos Centros de Saúde.  
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Gráfico 28 – Distribuição das repostas de elementos pertencentes a Centros de 
Saúde e Serviços Hospitalares por formação à questão: “Das seguintes 
afirmações, escolha todas as que podem ser resultado da adição de compostos 
de prata aos cateteres:” 
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 Relativamente à substância mais susceptível de provocar a formação de 

biofilme, de acordo com o Quadro 23 e o Gráfico 29, dentro dos enfermeiros, 

34,5% responderam “Transfusões de sangue” enquanto que 31% responderam 

“Nutrição parentérica”. Nos médicos, 31% respondeu “Nutrição parentérica” 

enquanto que 21,5% não responderam. Por serviço, constata-se que a maioria 

dos enfermeiros de serviços de hospitais responderam “Nutrição parentérica”. 

Também a maioria dos médicos dos serviços de Cirurgia Geral e de Cuidados 

Intensivos tiveram a mesma resposta. Dentro dos Centros de Saúde, 40% dos 

enfermeiros e 23% dos médicos responderam “Transfusões de sangue”. 

 

 

 
Formação Resposta  

Serviço 
Total Oncologia 

Médica 
Cirurgia 
Geral 

Medicina 
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Centro de 
Saúde 

Enfermeiro 

Não 
Responde 

N 0 5 4 1 13 23 
% 0,0 16,7 10,3 4,1 13,0 11,5 

Nutrição 
Parentérica 

N 6 20 12 12 12 62 
% 85,7 66,7 30,8 50,0 12,0 31,0 

Solutos 
Glicosados 

N 0 0 3 6 20 29 
% 0,0 0,0 7,7 25,0 20,0 14,5 

Soro 
Fisiológico 

N 0 0 0 0 9 9 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 4,5 

Transfusões 
de Sangue 

N 1 4 20 4 40 69 
% 14,3 13,3 51,2 16,8 40,0 34,5 

Haemacel® N 0 1 0 1 2 4 
% 0,0 3,3 0,0 4,1 2,0 2,0 

Duas ou mais 
respostas 

N 0 0 0 0 4 4 
% 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 2,0 

Total N 7 30 39 24 100 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Não 
Responde 

N - 11 11 0 21 43 
% - 26,8 20,8 0,0 21,0 21,5 

Nutrição 
Parentérica 

N - 22 33 5 2 62 
% - 53,7 62,2 83,3 2,0 31,0 

Solutos 
Glicosados 

N - 2 3 0 15 20 
% - 4,9 5,7 0,0 15,0 10,0 

Soro 
Fisiológico 

N - 2 0 0 20 22 
% - 4,9 0,0 0,0 20,0 11,0 

Transfusões 
de Sangue 

N - 1 4 1 23 29 
% - 2,4 7,5 16,7 23,0 14,5 

Haemacel® N - 0 1 0 15 16 
% - 0,0 1,9 0,0 15,0 8,0 

Duas ou mais 
respostas 

N - 3 1 0 4 8 
% - 7,3 1,9 0,0 4,0 4,0 

Total N - 41 53 6 100 200 
% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 22 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “Das seguintes substâncias, qual é a mais susceptível de provocar a 
ocorrência de biofilme num cateter venoso totalmente implantável com 
reservatório subcutâneo?” 
 

 122



 
Profissionais de Saúde, Cateteres com Reservatório e seus Biomateriais 
 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

%

N
ão

 R
es

po
nd

e

N
ut

riç
ão

Pa
re

nt
ér

ic
a

So
lu

to
s

G
lic

os
ad

os

So
ro

Fi
si

ol
óg

ic
o

Tr
an

sf
us

õe
s

de
 S

an
gu

e

H
ae

m
ac

el
®

D
ua

s 
ou

 m
ai

s
re

sp
os

ta
s

N
ão

 R
es

po
nd

e

N
ut

riç
ão

Pa
re

nt
ér

ic
a

So
lu

to
s

G
lic

os
ad

os

So
ro

Fi
si

ol
óg

ic
o

Tr
an

sf
us

õe
s

de
 S

an
gu

e

H
ae

m
ac

el
®

D
ua

s 
ou

 m
ai

s
re

sp
os

ta
s

Enfermeiro Médico

Oncologia
Médica

Cirurgia

Medicina

Cuidados
Intensivos

Centro de
Saúde

 

Gráfico 29 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “Das seguintes substâncias, qual é a mais susceptível de provocar a 
ocorrência de biofilme num cateter venoso totalmente implantável com 
reservatório subcutâneo?” 
 

 

 Quando questionados acerca da frequência da manutenção necessária ao 

bom funcionamento dos cateteres totalmente implantáveis com reservatório 

subcutâneo, de acordo com o Quadro 24 e o Gráfico 30, 30,5% dos enfermeiros e 

23,5% dos médicos responderam “Efectuar flush apenas quando utilizado”. Por 

serviço, verifica-se que a maior percentagem das respostas dos profissionais de 

Oncologia Médica, Cirurgia Geral e Medicina Interna foi “Efectuar um flush cada 

30 dias”. A maioria dos profissionais dos Cuidados Intensivos responderam 

“Efectuar flush apenas quando utilizado”. Nos Centros de Saúde, a resposta que 

obteve maior percentagem foi “Não é necessária manutenção”. 
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Formação Resposta  

Serviço 
Total Oncologia 

Médica 
Cirurgia 
Geral 

Medicina 
Interna 

Cuidados 
Intensivos 

Centro 
de Saúde 

Enfermeiro 

Não Responde N 0 2 1 1 6 10 
% 0,0 6,7 2,6 4,3 6,0 5,0 

Efectuar um flush 
diário 

N 0 0 3 0 1 4 
% 0,0 0,0 7,7 0,0 1,0 2,0 

Não é necessária 
manutenção 

N 0 1 3 3 33 40 
% 0,0 3,3 7,7 12,5 33,0 20,0 

Efectuar um flush por 
semana 

N 1 8 6 2 19 36 
% 14,3 26,7 15,4 8,3 19,0 18,0 

Efectuar um flush 
cada 30 dias 

N 6 13 14 5 11 49 
% 85,7 43,3 35,8 20,8 11,0 24,5 

Efectuar flush apenas 
quando utilizado 

N 0 6 12 13 30 61 
% 0,0 20,0 30,8 54,1 30,0 30,5 

Total N 7 30 39 24 100 200 
% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Médico 

Não Responde N - 8 11 1 16 36 
% - 19,5 20,8 16,7 16,0 18,0 

Efectuar um flush 
diário 

N - 1 0 0 6 7 
% - 2,4 0,0 0,0 6,0 3,5 

Não é necessária 
manutenção 

N - 4 6 1 28 39 
% - 9,8 11,3 16,7 28,0 19,5 

Efectuar um flush por 
semana 

N - 6 9 0 24 39 
% - 14,6 17,0 0,0 24,0 19,5 

Efectuar um flush 
cada 30 dias 

N - 13 16 1 2 32 
% - 31,7 30,1 16,7 2,0 16,0 

Efectuar flush apenas 
quando utilizado 

N - 9 11 3 24 47 
% - 22,0 20,8 49,9 24,0 23,5 

Total N - 41 53 6 100 200 
% - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Quadro 23 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “Como deve ser efectuada a correcta manutenção de um cateter venoso 
totalmente implantável com reservatório subcutâneo?” 
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Gráfico 30 – Distribuição das respostas da amostra por formação e por serviço à 
questão: “Como deve ser efectuada a correcta manutenção de um cateter venoso 
totalmente implantável com reservatório subcutâneo?” 
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Após a apresentação dos dados obtidos com a aplicação do questionário à 

amostra, estes resultados foram analisados. Os resultados das questões relativas 

aos biomateriais são preocupantes.  

Relativamente a “Gesso”, podemos atribuir as respostas que consideram 

este material como um biomaterial a indivíduos que não tenham uma correcta 

definição de biomaterial. O facto deste material ser utilizado em ortopedia, ainda 

que com uma aplicação externa, na consolidação de fracturas pode explicar as 

respostas.  

No que concerne a “Titânio”, “Poliuretano” e “Silicone”, com excepção dos 

enfermeiros dos Centros de Saúde em relação a “Titânio”, a maioria dos 

profissionais de saúde não consideram estes materiais como biomateriais. Em 

nenhum serviço existiu uma maioria de respostas afirmativas.  

De salientar as respostas relativamente ao “Algodão”, em que os 

resultados se possam dever à definição de biomaterial, em que existe a 

possibilidade de as respostas afirmativas estejam relacionadas com a origem 

natural do “Algodão”.  

Em relação aos “PICC”, a maioria dos profissionais de todos os serviços 

não consideram estes dispositivos como cateteres venosos centrais. De salientar 

que a totalidade dos enfermeiros do serviço de Oncologia Médica responderam 

negativamente e que foram os profissionais dos serviços de cirurgia que 

obtiveram a maior percentagem de respostas correctas. Estes resultados podem 

ser explicados pelo facto de este tipo de cateteres ter um uso muito frequente em 

pediatria. 

 Acerca da possibilidade de “Abbocat” e “Folley” serem cateteres venosos 

centrais, a quase totalidade dos profissionais de hospitais e a maioria dos 

elementos dos Centros de Saúde responderam negativamente. Estas respostas 

podem ser causadas pelo conhecimento generalizado destes dois termos de 

dispositivos de uso clínico.  

Quanto a “Hickman”, com excepção dos enfermeiros dos serviços de 

Oncologia Médica, Cirurgia Geral e Medicina interna, a maioria dos profissionais 

não consideram este dispositivo um cateter venoso central. É pertinente referir 
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que apenas 34% dos médicos dos serviços de hospitais responderam 

afirmativamente, em comparação com 61% dos enfermeiros dos mesmos 

serviços. De salientar a percentagem de respostas dos profissionais de Centros 

de Saúde, demonstrando o desconhecimento destes cateteres.  

Relativamente aos cateteres em estudo neste trabalho, a maioria dos 

profissionais dos hospitais, com excepção dos médicos do serviço de Cuidados 

intensivos cujas opiniões se dividiram, consideram “Cateter Totalmente 

Implantável com Reservatório Subcutâneo” como cateteres venosos centrais. Os 

profissionais dos Centros de Saúde demonstraram pouco conhecimento destes 

dispositivos, dado que apenas 22% dos enfermeiros e 12% dos médicos 

responderam afirmativamente. Atendendo a estes resultados, é notória a falta de 

conhecimentos dos profissionais relativamente a este tema. 

Quanto ao facto de possuírem ou não conhecimentos acerca de Cateteres 

Totalmente Implantáveis com Reservatório Subcutâneo, apenas a maioria dos 

enfermeiros de serviços em hospitais respondeu afirmativamente. Esta resposta 

pode estar relacionada com o contacto directo com este tipo de dispositivos. 

Preocupantes foram as respostas dos profissionais dos Centros de Saúde, 

evidenciando défices de formação. 

Relativamente à forma como foram adquiridos os conhecimentos, de 

salientar que a maioria dos enfermeiros dos serviços de Oncologia Médica, 

Cirurgia Geral e de Medicina Interna usaram o “contacto com portadores destes 

cateteres” como forma de adquirirem conhecimentos. Apenas a maioria dos 

enfermeiros do serviço de Oncologia Médica recebeu “formação em serviço”. 

“Através de colegas” foi a forma que a maioria dos enfermeiros de Oncologia 

Médica e de Medicina Interna utilizou para se informar acerca destes dispositivos. 

É importante referir a baixa percentagem de respostas que traduzem a utilização 

da “Internet” e de “publicações” como fonte de informação neste tema, tendo em 

conta das potencialidades e facilidade de acesso deste tipo de fontes. 

No que concerne à classificação que cada profissional atribui aos seus 

conhecimentos, é importante salientar que 76% dos enfermeiros e 93% dos 

médicos referem que possuem “Nenhuns” ou que são “Insuficientes” os seus 

conhecimentos. Perante tais resultados, resta saber porque não foram fornecidas 
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informações a estes profissionais de saúde. Relevante é o facto de que nenhum 

dos inquiridos classificou como “Muito Bons” os seus conhecimentos. 

Relativamente à necessidade de assepsia e de colocação cirúrgica, a 

maioria dos profissionais responderam correctamente. Esta resposta pode ser 

suportada por conhecimentos acerca de outros dispositivos implantáveis que 

estes profissionais possam possuir.  

Em relação à higiene corporal e à auto-imagem, com excepção dos 

médicos dos Centros de Saúde, a maioria dos restantes profissionais respondeu 

afirmativamente.  

Acerca da possibilidade de colheita de sangue, com excepção dos 

enfermeiros dos Cuidados Intensivos, a maioria dos restantes colegas 

responderam afirmativamente. Por seu lado, com excepção dos médicos de 

Medicina Interna, a maioria dos restantes clínicos responderam negativamente. 

Esta resposta está relacionada com o facto de serem os enfermeiros que executa 

as colheitas de sangue venoso para análise.  

No que respeita à segurança na realização de R.M., apenas 33% dos 

enfermeiros e 33,5% dos médicos responderam ser possível um portador de um 

cateter deste tipo ser submetido a este exame.  

Relativamente aos efeitos provocados na R. M. pelo reservatório de 

Titânio, parece importante salientar que apenas 11% dos enfermeiros e 28% dos 

médicos de serviços em hospitais e 24% dos enfermeiros e dos médicos dos 

Centros de Saúde consideram ser possível existir um aumento da temperatura no 

local do reservatório. De realçar ainda que apenas 28% dos médicos dos 

cuidados de saúde primários assinalem a ocorrência de artefactos no exame, 

demonstrando um desconhecimento das propriedades deste dispositivos. 

Acerca da agulha que deve ser utilizada, a maioria dos enfermeiros referiu 

ser a “Agulha tipo Huber”. Quanto aos médicos, de salientar que a maioria destes 

profissionais dos serviço de Cirurgia Geral e de Medicina Interna não 

responderam. É importante atentar no facto de que apenas 4% dos clínicos de 

Centros de Saúde responderam “Agulha tipo Huber”, demonstrando assim o 

desconhecimento quase total acerca deste tipo de agulha.  
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Quando questionados acerca de qual o material que constitui o cateter que 

está conectado ao reservatório, os profissionais demonstraram possuir poucos 

conhecimentos nesta área. Assim apenas 33% dos enfermeiros e 21% dos 

médicos de serviços em hospitais responderam “Cateter de Silicone”. Nos 

Centros de Saúde, as respostas ainda foram mais baixas. Em relação a 

“Poliuretano”, as respostas variaram pouco dentro dos serviços de hospitais, com 

percentagens de 27% para os enfermeiros e 32% para os médicos de respostas 

positivas. 

A respeito da acção de compostos de prata, a maior parte dos profissionais 

de saúde não considera que esta adição contribua para impedir a colonização por 

bactérias e uma consequente formação de biofilme. Desta forma apenas a 

maioria dos profissionais dos Cuidados Intensivos e dos enfermeiros de Medicina 

Interna responderam afirmativamente. Esta resposta pode estar relacionada com 

o tipo de compostos e soluções utilizadas em serviços de Cuidados Intensivos. 

Em relação à substância mais susceptível de provocar a ocorrência de 

biofilme num cateter, com excepção da maioria dos enfermeiros do serviço de 

Medicina Interna, a maioria dos restantes profissionais de serviços em hospitais 

responderam “Nutrição Parentérica”. Por seu lado nos Centros de Saúde, a 

maioria dos profissionais responderam “Transfusões de Sangue”, evidenciando 

desconhecimento em relação a este tema.    

Para acentuar ainda mais a disparidade entre as respostas dos 

profissionais dos hospitais e dos Centros de Saúde, verificou-se existirem 

diferenças relativamente à manutenção necessária nestes dispositivos. Assim, a 

maioria dos profissionais dos serviços de hospitais responderam “Efectuar um 

flush cada 30 dias”, demonstrando conhecimento acerca da frequência deste 

acto. Por seu lado, a maioria dos profissionais dos cuidados de saúde primários 

responderam “Não é necessária manutenção”.  
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1. CONCLUSÃO 
 

 

 

Os biomateriais são parte de inúmeros dispositivos usados diariamente nos 

cuidados aos utentes, seria de esperar que tal circunstância motivasse um maior 

conhecimento sobre este assunto. Porém, e de acordo com os dados deste 

trabalho, pode-se concluir que os profissionais inquiridos não distinguem um 

material normal de um biomaterial. 

A crescente utilização dos cateteres venosos centrais implantáveis, 

condiciona que haja um grande número de utentes em ambulatório e em 

internamento com estes dispositivos. Este facto, implica que as equipas 

cuidadoras, em particular os médicos e enfermeiros, estejam familiarizados com o 

management destes cateteres.  

Com os resultados obtidos, constata-se que os profissionais de saúde, 

globalmente apresentaram conhecimentos modestos sobre os cateteres venosos 

centrais implantáveis e não distinguem um material normal de um biomaterial.  

Ficou patente a diferença entre tipos de serviços, sendo que os 

profissionais dos cuidados de saúde primários apresentam menores 

conhecimentos, comparativamente com os profissionais de serviços de hospitais. 

Finalmente, este estudo permite formular algumas recomendações que se 

relacionam com um factor fundamental: a formação dos profissionais. Pelos 

resultados que foram obtidos, parece óbvio e essencial que os profissionais de 

saúde devem receber formação nesta área. O aumento do número de portadores 

destes cateteres assim o exige. Numa era em que os biomateriais estão 

presentes num grande número de doentes, cabe aos profissionais de saúde que 

lhes prestam cuidados estarem preparados e possuírem conhecimentos 

adequados neste âmbito. 
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2. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 
 
 
 
 
 

O desafio de efectuar este estudo, atingindo uma amostra de quatrocentos 

elementos, verificou-se algo complexo de atingir. Ainda que recolher a opinião de 

duzentos profissionais que trabalham em hospitais se tenha processado com 

facilidade, o contacto com igual número de elementos pertencentes a centros de 

saúde tornou-se uma tarefa árdua. A explicação que talvez se possa encontrar 

para este facto, poderá estar relacionada com o tema ainda pouco estudado 

nesse meio. 

Além da burocracia que foi imposta, foi sentida alguma relutância por parte 

de alguns elementos de alguns centros de saúde relativamente à colaboração que 

se pretendia. Este facto obrigou ao alargamento no número e área das 

instituições a englobar neste estudo, obrigando assim a um maior dispêndio de 

tempo e de distâncias percorridas. 

A dimensão e a dispersão geográfica da amostra podem ser consideradas 

como limitações a este estudo. O alargamento da área de origem e do número 

dos profissionais a incluir, podem ser razões para futuras investigações, 

permitindo até comparar diferentes regiões do país. 

Por fim, da documentação relacionada com cateteres venosos totalmente 

implantáveis com reservatório subcutâneo e com relevância para ser incluída 

neste trabalho, apenas três documentos têm origem nacional, revelando assim o 

nível de importância dado ao tema no nosso país. 
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3. RECOMENDAÇÕES 
 

 

 

 

Este trabalho revelou-se de grande utilidade, não só na perspectiva 

profissional e académica, mas também do ponto de vista do desenvolvimento 

pessoal. Ao recolher informação acerca do tema, analisar e interpretar os 

resultados obtidos com esta investigação, é possível tecer algumas 

considerações ou recomendações futuras. 

De acordo com a forma com que este trabalho decorreu, os resultados 

obtidos, e a pesquisa anterior na área no nosso país, parece-nos ser evidente que 

existem outras possibilidades de investigação neste campo, nomeadamente: 

- Efectuar um estudo semelhante envolvendo todo o país; 

- Realizar um estudo a uma amostra à qual previamente tenha sido 

ministrada formação nesta área e comparar os dados com este estudo; 

- Estudar os conhecimentos e as expectativas dos profissionais de saúde 

relativamente aos biomateriais, células estaminais e engenharia de tecidos; 

- Procurar elaborar um estudo que analise os conhecimentos dos alunos ou 

recém-licenciados dos cursos de medicina e enfermagem relativamente ao 

tema. 

 

A divulgação, o conhecimento destes temas e a sua importância, são as 

bases fundamentais e indispensáveis que estão na origem de um trabalho de 

investigação. Desta forma, espera-se que este trabalho, além de caracterizar os 

conhecimentos por parte dos profissionais de saúde acerca dos biomateriais e 

cateteres venosos com reservatório, possa ser um ponto de partida e o início de 

outros estudos. 
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ANEXO 1 – Instrumento de colheita de dados 
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QUESTIONÁRIO 
Estudo de Caracterização de Conhecimentos Acerca de Cateteres Venosos Totalmente 

Implantáveis, seus Materiais, Uso e Manutenção 

Este estudo está a ser desenvolvido na Universidade de Aveiro com o intuito de 

caracterizar os conhecimentos por parte dos profissionais de saúde acerca de Cateteres 

Venosos Totalmente Implantáveis, seus Materiais, Uso e Manutenção. 

A informação é anónima 

A sua colaboração é muito importante

 

Caracterização Geral 
 

1. Sexo  M       1          F        2                                               2. Idade   _____  Anos 3 

 
3. Qual a sua formação? 
            
               Enfermeiro           4 

               Médico                                              Especialidade _____________________ 
                                            5                                                                                                6 
4. Em que local exerce a sua actividade profissional?               
                    
                Instituição__________________________ 7 

                Serviço____________________________  8 

  
5. Anos de experiência profissional _______ Anos 9 

 

Biomateriais 

6. Dos seguintes materiais, assinale os que considera serem BIOMATERIAIS: 

- Gesso                                  10                                   - Titânio                                  11 

- Poliuretano                          12 - Silicone                                 13 

- Algodão                                14  

 

Tipos de Cateteres 

7. Dos seguintes dispositivos, assinale aqueles que considera cateteres venosos centrais: 

- PICC                       15 - Abbocat®                                                                       16 

- Hickman®               17 -Cateter implantável com reservatório subcutâneo          18 

- Folley®                   19  
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Cateteres totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo: 

8. Possui conhecimentos acerca destes dispositivos? 

Sim                  20 Não                          21 

9. Caso resposta afirmativa, especifique como os adquiriu, assinalando todos os meios: 

Contacto com portadores destes cateteres          22 Formação no serviço              23 

Informação em publicações                                24 Internet                                   25 

Colegas                                                               26  

 

 

Conhecimentos 

10.  Na sua opinião, como classifica os seus conhecimentos acerca de cateteres 

implantáveis com reservatório subcutâneo: 

 

Nenhuns        27     Insuficientes        28  Suficientes       29       Bons         30       Muito        31 

                                                                                                                             Bons   

 

 

Cateter totalmente implantável 

11. Das seguintes afirmações quais são, na sua opinião, as vantagens dos cateteres 

totalmente implantáveis com reservatório subcutâneo: 

Não exigem assepsia na sua manutenção           32   Não exige colocação cirúrgica           33 

Facilitam a higiene corporal                               34 Possibilitam colheitas de sangue       35 

 

Favorecem a auto imagem                               36 

 

 

 

Segurança em exames 

12.  Na sua opinião, os portadores de cateter venoso totalmente implantável com 

reservatório subcutâneo fabricado em titânio podem ser submetido a uma Ressonância 

Magnética? 

SIM               37                                                        NÃO              38 
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Ressonância Magnética 

13. No caso destes dispositivos constituídos por titânio serem submetidos a uma 

Ressonância Magnética, quais são os efeitos provocados pelo exame? 

Explosão do dispositivo                            39 Inoperacionalidade do dispositivo         
40 

Impossibilita a realização do exame          41 Aumento da temperatura no local do 

reservatório                                           42 

Ocorrência de artefactos no exame            43  

 

 

Acesso 

14. O reservatório implantável é constituído por uma membrana de silicone que permite 

a punção de uma agulha. Esta membrana pode ser acedida por que tipo de agulhas: 

Qualquer tipo de agulha           44 Agulha tipo Huber®            45 

Agulha Subcutânea                  46 Agulha Intra-Muscular         47 

Agulha de silicone                    48  

 

 

Composição do cateter 

15. O cateter que está conectado ao reservatório subcutâneo e cuja outra extremidade se 

encontra junto da aurícula direita pode ser constituído por: 

Silicone                   49 Polipropileno           50 

Titânio                    51 Prata                        52 

Poliuretano             53  

 

 

Compostos de prata 

16. Das seguintes afirmações, escolha todas as que podem ser resultado da adição de  

compostos de prata aos cateteres: 

Ajudar a sua fixação                               54 Diminuir a colonização por bactérias          55 

Impedir a formação de biofilme              56 Tornar o cateter rádio-opaco                       57 

Aumentar a sua espessura                       58  
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Utilização 

17. Das seguintes substâncias, qual é mais susceptível de provocar a ocorrência de 

biofilme num cateter venoso totalmente implantável com reservatório subcutâneo? 

Nutrição parentérica                59 Solutos Glicosados                     60 

Soro Fisiológico                       61 Transfusões de sangue                 62 

Haemacel®                               63  

 

Manutenção 

18. Como deve ser efectuada uma correcta manutenção de um cateter venoso totalmente 

implantável com reservatório subcutâneo? 

Efectuar um flush diário                                     64 Não é necessária manutenção         65 

Efectuar um flush por semana                            66 Efectuar um flush cada 30 dias       67 

Efectuar um flush apenas quando utilizado        68  

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado Pela Sua Colaboração 
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ANEXO 2 – Resposta ao pedido à Comissão de Ética do Hospital 
de São Sebastião 
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ANEXO 3 – Resposta ao pedido à Sub-Região de Saúde de 
Coimbra 
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