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Resumo

A manutenção do port-a-cath, que é um acesso venoso central totalmente implantado, se dá 
pelo preenchimento da luz do cateter com solução salina combinada com heparina. Essa prática 
mantém o benefício da manutenção e permeabilidade, bem como a prevenção de obstruções no 
dispositivo. O presente trabalho trata de uma revisão bibliográfica narrativa, com o objetivo de 
analisar a importância do manejo suficiente, técnica, periodicidade para manutenção e pervie-
dade do port-a-cath em pacientes oncológicos durante o seguimento clínico. Apesar da restrita 
abordagem acerca da temática, é possível confirmar o benefício através desta revisão associada à 
prática, porém constata-se a necessidade de novas análises, que enfatizem e estabeleçam proto-
colos e outros benefícios baseados nesta conduta assistencial. 

Palavras-chave: Acesso venoso central. Cateter totalmente implantável. Lavagem e bloqueio. 
Quimioterapia e seguimento clínico.
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1. Introdução
Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 
100 doenças que têm em comum o crescimento de-
sordenado de células, que invadem tecidos e órgãos, 
dividindo-se rapidamente. Estas células tendem a 
ser muito agressivas e incontroláveis, determinan-
do a formação de tumores malignos, que podem 
espalhar-se para outras regiões do corpo. As causas 
de câncer são variadas, podendo ser externas ou 
internas ao organismo, estando inter-relacionadas. 
Os tumores podem ter início em diferentes tipos 

de células. Quando começam em tecidos epiteliais, 
como pele ou mucosas, são denominados carcino-
mas e se o ponto de partida se der nos tecidos con-
juntivos, como osso, músculo ou cartilagem, serão 
chamados sarcomas (INCA, 2016).

Neste cenário, a estimativa para o Brasil, segundo 
a Organização Mundial de Saúde (OMS), no biê-
nio 2016-2017, aponta a ocorrência de cerca de 600 
mil casos novos de câncer. Excetuando-se o câncer 
de pele não melanoma (aproximadamente 180 mil 
casos novos), ocorrerão cerca de 420 mil casos no-
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vos de câncer. O perfil epidemiológico observado 
assemelha-se ao da América Latina e do Caribe, 
onde os cânceres de próstata (61 mil) em homens 
e mama (58 mil) em mulheres serão os mais fre-
quentes. Sem contar os casos de câncer de pele não 
melanoma, os tipos mais frequentes em homens 
serão próstata (28,6%), pulmão (8,1%), intestino 
(7,8%), estômago (6,0%) e cavidade oral (5,2%). 
Nas mulheres, os cânceres de mama (28,1%), in-
testino (8,6%), colo do útero (7,9%), pulmão (5,3%) 
e estômago (3,7%) figurarão entre os principais.

Para as patologias supramencionadas, será ofereci-
do o tratamento quimioterápico standard. O mes-
mo é realizado em uma unidade ambulatorial que, 
por sua vez, se configura um ambiente sombrio, 
permeando o imaginário dos pacientes oncológi-
cos. A fantasia do sofrimento durante o tratamento, 
com sintomas de vômitos e dor, remete às angústias 
que acompanham o paciente oncológico antes de 
iniciar o tratamento. Assim, para uma assistência 
completa e humanizada, a enfermeira necessita de 
conhecimento científico dos protocolos de quimio-
terapia e sensibilidade para identificar as necessi-
dades de cada um, além de proporcionar ambiente 
acolhedor e seguro para uma assistência sem danos 
físicos e emocionais ao paciente e família.

Os ambulatórios especializados são ambientes onde 
as pessoas com câncer são tratadas com quimiote-
rápicos. Esse tratamento é extremamente tóxico, 
proporcionando períodos longos de sofrimento. O 
conhecimento técnico-científico nesse momento é 
de grande importância, assim como um ambiente 
acolhedor, com a presença solidária de profissio-
nais capazes de despertar na pessoa a ser cuidada 
confiança e segurança. Recursos como uma co-
municação clara e compreensiva, amadurecimen-
to profissional, sensibilidade e compaixão, e uma 
boa relação interpessoal entre os integrantes do 
ambiente ambulatorial, transmitem tranquilidade 
à pessoa em tratamento e à sua família, constituin-
do laços de amizades e gratidão.

Durante o tratamento oncológico e seu manejo, 
existem diversos tipos de cuidados indispensáveis 
que deverão ser ofertados a esse indivíduo, dentre 
eles, um dos mais importantes é um acesso venoso 
confiável, entendendo as complicações que podem 
acompanhar um evento de extravasamento de uma 
droga vesicante ou irritante. Constantemente, tais 
pacientes apresentam rede venosa fragilizada de-
vido à utilização do acesso para realizar quimio-
terapia, soroterapia, hidratação, infusão de hemo-
derivados, administração de medicações e coleta 
de sangue. O avanço da tecnologia na área médica 
oferece a esses pacientes a inserção de um cateter 
venoso central totalmente implantável (CVC-TI), 
com o objetivo de não os expor a intercorrências 
adicionais, percebendo a fragilidade venosa e os 
riscos que poderão acometer o paciente.

O cateter totalmente implantável ou, como é co-
nhecido, o port, é um dispositivo de borracha sili-
conizada cuja extremidade distal se acopla a uma 
câmara puncionável, que deve permanecer sob a 
pele, embutida em uma loja no tecido subcutâneo 
da região torácica sobre uma protuberância óssea 
(BONASSA; GATO, 2012). 

Lopes (1993) descreve que o cateter implantado é 
posicionado na junção da veia cava superior com o 
átrio direito, ficando alojado no subcutâneo da re-
gião torácica através de uma pequena incisão de 3 
a 4 cm e um local com menos tecido adiposo para 
facilitar as punções. 

Bruzi e Mendes (2011) acrescentam que a veia sub-
clávia é a primeira escolha quando se indica um 
acesso venoso central, pois é o sítio com menor 
risco de trombose e de infecção relacionada ao ca-
teter quando comparado às veias femorais e jugu-
lar interna.

Dentre os muitos benefícios que justificam o suces-
so do uso do port-a-cath, um deles é que, se uti-
lizado corretamente, amplia-se o tempo de vida 
útil do dispositivo, sendo que seu septo de silicone 
comportará até 2.000 punções. A opção por sua 
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implantação no momento do diagnóstico ou no de-
correr do tratamento oncológico é imprescindível 
por parte da equipe assistencial. Outra justificati-
va se deve também à segurança no momento da 
infusão da quimioterapia e minimização do risco 
de extravasamento, flebite química, dentre outras 
complicações. Algumas vertentes definem a esco-
lha do implante de port-a-cath, dentre elas, estão: 
rede venosa ruim, esclerose venosa, desidratação e 
desnutrição. Fica, então, restrita à equipe médica 
juntamente com a equipe de enfermagem assisten-
cial, a tomada de decisão concernente ao encami-
nhamento para o implante.

Pensando nisso, entende-se que o conhecimento 
por parte da equipe de enfermagem irá auxiliar o 
alcance do objetivo, que é prestar uma assistência 
de qualidade, e não somente isso, durante a reali-
zação da punção do port-a-cath, o enfermeiro de-
verá fazer o procedimento sem quebra da técnica, 
com domínio e segurança, evitando infecção, que 
é a complicação mais grave associada aos cateteres.

Esses dispositivos necessitam de manuseio por 
profissionais experientes, porém sua manipulação 
não é caracterizada como atividade privativa do 
enfermeiro pelo Conselho Federal de Enfermagem 
(COFEN). No entanto, o Código de Ética de Enfer-
magem delega ao enfermeiro os cuidados de maior 
complexidade técnica, portanto, pode-se inferir ao 
enfermeiro a responsabilidade do manejo do CVC-
-TI (MIRANDA et al., 2008). 

Além do manejo, cabe ao enfermeiro todos os cui-
dados prestados durante a manutenção deste aces-
so, procedimento este conhecido como heparini-
zação de port-a-cath.

De acordo com Goossens (2015), a lavagem do 
cateter é definida como uma injeção manual de 
cloreto de sódio 0,9% ou também conhecida como 
solução salina, para limpar o dispositivo. Acres-
centa ainda que a lavagem e o bloqueio adequa-
dos podem também eliminar potenciais ninhos 
de microrganismos e, consequentemente, também 

reduzir o risco de infecção na circulação sanguí-
nea relacionada ao cateter.

A heparinização consiste na utilização de um 
agente farmacológico anticoagulante para ma-
nutenção do acesso venoso. Existem 03 passos 
para a realização do procedimento, injetando, 
primeiramente, 10 ml de SF0, 9% no lúmen para 
limpá-lo de perfusões anteriores ou sangue. Em 
seguida, uma monodose de heparina sódica para 
preencher o lúmen com anticoagulante e, por fim, 
clampa-se o lúmen e verifica-se a válvula antirre-
torno para prevenir infecção e refluxo (BANHA 
et al., 2009). 

Cada manipulação deve ser precedida de antissep-
sia adequada e o cateter deve receber solução de 
heparina exatamente no volume indicado no dis-
positivo, isso previne a formação de trombos no 
lúmen e peri-cateter, reduzindo a possibilidade de 
fixação bacteriana e posterior infecção que, quan-
do acomete cateter de longa permanência, consti-
tui uma complicação de grande morbimortalida-
de, com riscos e agravos adicionais em pacientes 
muitas vezes debilitados ou imunossuprimidos, 
como os que estão em uso de quimioterápicos 
(NEVES JÚNIOR et al., 2009).

Lavagem e bloqueio são medidas preventivas para 
evitar obstrução trombótica, que é causada por um 
coágulo intraluminal ou um trombo, além disso, o 
fato da fibrina e outros depósitos serem impedidos 
de aderir à parede do cateter intraluminal é supre-
mo (GOOSSENS, 2015).

Banha (2009) esclarece que o caso da obstru-
ção do cateter por formação de coágulos surgirá 
como consequência da ativação da coagulação. 
Neste ponto, as causas principais são: o contato 
do sangue com uma superfície estranha, como é o 
material do cateter, a perda de endotélio vascular 
como dano secundário à implantação do próprio 
cateter, os fármacos administrados, os episódios 
de infecção do cateter ou a estase venosa no lú-
men do CVC. 
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Ele complementa que, durante o procedimento, 
deve-se verificar se o lúmen do cateter reflui. Se 
refluir, o enfermeiro deverá avançar com os pro-
cedimentos planejados, mas, se não refluir, verifi-
ca-se se está permeável à pressão positiva. Se não 
estiver permeável, comunica-se ao médico e o pa-
ciente deverá realizar raios X para confirmar o po-
sicionamento do cateter. Se o lúmen se encontrar 
permeável, tenta-se que reflua através de várias 
manobras, pedindo ao paciente para mudar de de-
cúbito ou para mudar de posição, a fim de realizar 
inspirações e expirações profundas, para tossir ou 
para realizar a manobra de valsalva. Simultanea-
mente às manobras, tenta-se que o lúmen reflua, 
se evoluir com êxito, avança-se com os procedi-
mentos, porém, se não refluir, o médico deverá ser 
contatado para outras condutas.

O cronograma da manutenção trimestral aplicada 
para os pacientes de seguimento clínico é uma te-
mática pouco discutida e ainda sem unanimidade 
nos protocolos institucionais. Na busca por infor-
mações para permitir um resultado seguro e eficaz 
no manejo e na perviedade desse acesso, primou-se 
pela manutenção com bloqueio de solução salina 
e heparina a cada três meses, entendendo que a 
lavagem do cateter é o fator mais importante na 
prevenção do mau funcionamento, oclusão e per-
da precoce desse acesso.

Assim, esta pesquisa visa analisar a importância 
do manejo suficiente, técnica e periodicidade para 
manutenção do port-a-cath em pacientes oncoló-
gicos durante o seguimento clínico.

Verificou-se também a necessidade de novos es-
tudos-controle que ampliem as discussões sobre 
a temática, trazendo atualizações que beneficiem 
e qualifiquem a assistência prestada, bem como a 
institucionalização deste protocolo.

2. Metodologia
Este estudo se configura uma revisão bibliográfica 
narrativa. De acordo com Rother (2007, p. 9), a re-

visão narrativa utiliza-se “da aquisição e atualiza-
ção de conhecimento sobre um determinado tema 
em curto período de tempo” [...] “para descrever 
o estado da arte de um assunto específico, sob o 
ponto de vista teórico ou contextual”. Constitui-se, 
basicamente, “da análise da literatura, da interpre-
tação e análise crítica pessoal do pesquisador”. No 
entanto, esse tipo de revisão não possui metodo-
logia capaz de responder quantitativamente a de-
terminados questionamentos, por não viabilizar 
procedimentos ou critérios usados na avaliação e 
seleção dos trabalhos.

Para proceder a eventuais buscas, utilizaram-se os 
descritores: acesso venoso central, cateter total-
mente implantável, lavagem e bloqueio, quimiote-
rapia, seguimento clínico.

3. Discussão e análise dos resultados 
Na área da oncologia, a ativação do port-a-cath, 
bem como a supervisão da infusão de quimioterá-
picos, faz parte da atribuição do enfermeiro. Du-
rante o procedimento e manutenção deste acesso 
venoso central, será utilizada uma agulha percutâ-
nea, especializada, do tipo hubber, com anatomia 
reta ou curva, com o objetivo de manter o bom 
funcionamento e evitar perda precoce do dispo-
sitivo devido ao mau uso. Este procedimento e sua 
manipulação são de exclusividade do enfermeiro 
especializado, que realizará este procedimento tri-
mestralmente por meio de solução salina e hepari-
na na proporção de 1:9 ml, e infundindo 6 ml sob 
pressão positiva através da técnica de turbilhona-
mento, a fim de evitar acúmulos e depósitos de 
medicações intraluminal ou fibrina.

A utilização de um fluxo pulsátil — técnica tam-
bém conhecida como turbilhonamento, — faz 
parte da recomendação para uma lavagem eficaz 
desse acesso. A técnica empurrar / pausar, pulsátil 
ou turbulenta, tem o objetivo de aumentar o efeito 
da lavagem do cateter, evitar obstruções e evidên-
cias trombóticas, além de impedir também a di-
minuição do tempo de vida útil do cateter.
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Goossens (2015) ainda acrescenta que, de acor-
do com a Física, não apenas o tipo de fluxo, mas 
também o intervalo de tempo entre duas pequenas 
injeções tornam-se determinantes para uma lava-
gem eficaz.

No decorrer desta revisão, não foi possível identi-
ficar práticas e rotinas, demonstradas através da 
pesquisa de protocolos institucionais, que apon-
tem para uma conduta linear acerca da periodici-
dade, ficando, assim, a critério de cada instituição.

Bonassa e Gato (2012) confirmam isso quando 
relatam que ainda não existe uma definição exata 
em literatura quanto à dose e aprazamento padrão 
das heparinizações. Eles afirmam que são neces-
sários mais estudos controlados para demonstrar 
o melhor esquema de heparinização que garanta a 
manutenção da permeabilidade e a prevenção de 
fenômenos tromboembólicos, sem aumentar os 
riscos de anticoagulação excessiva, índices de in-
fecção e aumento de custos. 

Apesar da pouca abordagem acerca do cronogra-
ma, observou-se que o calendário trimestral da 
manutenção do port-a-cath acumula inúmeros 
benefícios, como manutenção da perviedade do 
acesso e diminuição das notificações de infecções, 
obstruções, trombose, acotovelamento, rompi-
mento e necessidade de retirada precoce do acesso 
central.

Vasques (2008) esclarece que a obstrução é carac-
terizada como uma das mais importantes com-
plicações que acontecem em decorrência da for-
mação de trombos ou fibrinas no acesso. Logo, a 
principal conduta para prevenir os casos de obs-
trução do dispositivo é a lavagem com solução sa-
lina seguida da heparinização. 

Em relação ao paciente, o uso do port-a-cath não 
acarreta dificuldades no cuidado e manuseio, tan-
to pelo paciente como por seus familiares. Não li-
mita as atividades diárias, oferecendo comodidade 
e liberdade aos pacientes.

Na busca de explicações para essa tendência, no-
tou-se a escassez de material na literatura rela-
cionada a esta temática, e que a mesma é pouco 
discutida, não apresentando unanimidade em tal 
procedimento. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de institu-
cionalizar esse procedimento, entendendo que o 
mesmo traz consigo cuidados intrínsecos que mi-
nimizam e/ou erradicam as principais complica-
ções relacionadas a esses dispositivos.

4. Conclusão
Diante da revisão bibliográfica realizada, foi pos-
sível observar, a partir da análise dos artigos bem 
como da revisão de literatura, a eficácia obtida 
através da heparinização utilizando a técnica 
pulsátil ou turbilhonamento durante o período 
de seguimento clínico. Tal procedimento propor-
ciona benefício relacionado à vida útil do AVC-
-TI, contribuindo para a prevenção de evidências 
trombóticas, obstruções através de coágulos e 
fibrinas, dentre outras complicações no acesso 
venoso central. 

Com relação à periodicidade, é importante ressal-
tar que ainda não está previamente estabelecida na 
literatura, portanto, fazem-se necessários mais es-
tudos que registrem o benefício desta prática com 
o objetivo de estabelecer tal cronograma. 

Mesmo diante da carência de abordagem na lite-
ratura acerca da temática, nota-se claramente que 
a manutenção trimestral do port-a-cath é uma 
ação fundamental para uma perfeita perviedade 
do acesso e prevenção de complicações, devendo 
tal procedimento ser incentivado através de pro-
tocolos institucionais com o intuito de promover 
posteriores publicações. A utilização da técnica 
de turbilhonamento também deverá ser abordada 
em maior escala, observando-se o seu benefício 
e cooperação para evitar complicações previstas 
no acesso.
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BENEFIT OF PORT-A-CATH MAINTENANCE IN CLINICAL FOLLOW-UP PATIENTS ACCOMPA-
NIED IN THE ONCOLOGY AMBULATORY

Abstract

The maintenance of port-a-cath, which is a venous access centers fully deployed (AVC-TI), by 
filling in the light of the catheter with saline and later heparinization. This practice brings the 
benefit of keeping the permeability, as well as prevent obstructions on the device. The present 
work it is a literature review narrative of qualitative approach, with the purpose of analyzing 
the importance of sufficient technical management, maintenance intervals and patency rates 
of port-a-cath in cancer patients during the follow-up. Despite the restricted approach about 
the subject, you can confirm the benefit through the review of the literature associated with the 
practice, but without cancelling the need for further analyses, that emphasize and provide other 
benefits based on this schedule.

Keywords: Central venous access. Chemotherapy, clinical follow-up. Fully implantable catheter. 
Washing and blocking.
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