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SUMÁRIO DAS DIRETRIZES PARA TERAPIA NUTRICIONAL
PARENTERAL EM PEDIATRIA - ESPEN/ESPGHAN/ESPR/CSPEN 2018

PARTE 4 – ACESSO VENOSO

INFORMATIVO - Nº 25

A Sociedade Europeia de Gastroenterologia Pediátrica, Hepatologia e Nutrição (ESPGHAN) e a Sociedade Eu-
ropeia para a Nutrição Clínica e Metabolismo (ESPEN), apoiado pela Sociedade Europeia de Pesquisa Pediátrica 
(ESPR) publicaram recentemente uma revisão das diretrizes produzidas pelos mesmos órgãos, juntamente 
com a Sociedade de Nutrição Parenteral e Enteral Chinesa (CSPEN). 
O objetivo principal deste resumo é fornecer evidências atualizadas para os profi ssionais de saúde que traba-
lham com lactentes, crianças e adolescentes que recebem nutrição parenteral (NP). 
As recomendações se basearam na literatura coletada de maneira sistemática e na opinião de especialistas.
Os resumos das diretrizes estão sendo disponibilizados por tópicos: macronutrientes, oligoelementos e vi-
taminas, fl uidos e eletrólitos (já disponibilizados), acesso venoso e nutrição parenteral domiciliar. Portanto, 
haverá continuidade nas publicações dos resumos dessas diretrizes.
Segue abaixo o resumo das recomendações das diretrizes relacionadas à Terapia Nutricional direcionada às 
Equipes Multidisciplinares de Terapia Nutricional para acesso venoso.

Orientações ESPGHAN / ESPEN / ESPR sobre nutrição parenteral pediátrica: acesso venoso

1. Cateteres intravasculares: escolha e inserção

1.1. Tipos de cateter
• Em recém-nascidos e crianças, PICC e cateter venoso central (CVC) tunelizado devem ser usados para ad-

ministração de NP prolongada durante a hospitalização (GPP, forte recomendação para, forte consenso).
• Em crianças que necessitam de NP a longo prazo e NP domiciliar, recomenda-se um CVC tunelizado (GPP, 

forte recomendação para, forte consenso).

1.2. Cateter dedicado apenas a NP
• Quando possível, um CVC deve ser usado apenas para infundir NP (LOE 2-, RG B, forte recomendação 

para, forte consenso).
• Um cateter com o número mínimo de portas ou lúmens pode ser usado (LOE 2-, RG 0, forte recomenda-

ção para, forte consenso).
• Se houver um CVC multi-lúmen, dedique um lúmen a NP; amostragem de sangue, transfusão e monito-

ramento da pressão venosa central no CVC devem ser evitados (evidências extrapoladas de estudos com 
adultos classifi cados como LOE 1-, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

• Para melhorar a qualidade de vida dos pacientes em NP a longo prazo, recomenda-se a coleta de sangue 
via CVC para monitoramento de rotina, desde que seja seguido o protocolo asséptico completo (GPP, forte 
recomendação, forte consenso).

1.3. Material do cateter
• Cateteres usados para NP de longo prazo são, preferencialmente, feitos de silicone ou poliuretano (LOE 2-, 

RG 0, forte recomendação para, forte consenso).
• CVC revestido com antimicrobiano não deve ser usado para crianças em NP de longo prazo (evidências 

extrapoladas de estudos em adultos classifi cados como LOE 1+, RG B, recomendação condicional contra, 
forte consenso).
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1.4. Sítios de inserção
• Em bebês e crianças nos quais o CVC não pode ser colocado na veia cava superior, uma opção de in-

serção do cateter na veia femoral pode ser recomendada, já que uma maior incidência de complicações 
mecânicas e infecciosas não foi demonstrada em comparação aos locais jugular e subclávia (LOE 2-, GR 
0, recomendação condicional para consenso).

• Em crianças, uma opção de acesso venoso subclávio pode ser recomendada, pois o risco de complicações 
mecânicas não excede a taxa de complicações com outros locais de inserção sob condições apropriadas 
de inserção (LOE 2-, GR 0, recomendação condicional para, forte consenso).

• A inserção subclávia pode ser recomendada para uso a longo prazo (GPP, recomendação condicional para, 
forte consenso).

• Em recém-nascidos, os vasos umbilicais podem ser utilizados para PN de curto prazo (GPP, recomendação 
condicional para, forte consenso).

1.5. Posicionamento da ponta do cateter
• A ponta do CVC deve fi car fora do saco pericárdico para evitar o risco de derrame / tamponamento peri-

cárdico (GPP, forte recomendação para, forte consenso).
• Em bebês pequenos (comprimento do corpo 47-57 cm), a ponta do cateter de um CVC jugular ou subclá-

vio deve fi car pelo menos 0,5 cm acima da carina em uma radiografi a de tórax, enquanto em bebês mais 
velhos / maiores (corpo 58-108 cm) essa distância deve ser de pelo menos 1,0 cm (GPP, forte recomenda-
ção para, forte consenso).

• Em crianças e adultos, recomendamos que posicionar a ponta do CVC acima da carina, signifi ca que é 
apropriado que esteja na veia cava superior e, portanto, fora do saco pericárdico (LOE 3, GR 0, forte reco-
mendação para, forte consenso).

• A ponta do cateter femoral deve estar acima das veias renais (primeira vértebra lombar) (GPP, forte reco-
mendação para, forte consenso).

1.6. Métodos de inserção
• Um método de inserção guiada por método percutâneo, radiológico ou ultrassonográfi co pode ser utiliza-

do, uma vez que é igualmente efi caz como um corte cirúrgico e apresenta menor risco de complicações 
(LOE 2-, GR 0, forte recomendação para, forte consenso).

• A orientação ultrassonográfi ca pode ser usada para reduzir as complicações durante o cateterismo venoso 
(LOE 2-, RG 0, forte recomendação para, forte consenso).

2. Intervenções para reduzir a infecção por CVC

2.1. Antibióticos antes da inserção do CVC e troca rotineira do cateter
• O CVC não deve ser trocado rotineiramente para reduzir o risco de sepse (evidências extrapoladas de es-

tudos adultos classifi cados como LOE 1+, RG A, forte recomendação contra).
• Se um CVC necessitar de remoção, a substituição em vez da troca por um fi o-guia diminui o risco de infec-

ção. A troca de CVC pode ser reservada para pacientes com acesso venoso difícil (evidências extrapoladas 
de estudos em adultos classifi cados como LOE 3, RG 0, recomendação condicional para, forte consenso).

• Os antibióticos profi láticos não reduzem o risco de infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter 
(ICSRC), portanto não devem ser administrados (LOE 2 +, RGB, recomendação condicional contra, forte 
consenso).

2.2. CVC: selamento e fl ush
• O selamento com antibiótico não deve ser usado para o tratamento de ICSRC, uma vez que este não se 

mostrou efi caz (LOE 1-, RG B, recomendação condicional contra, forte consenso).
• O selamento com antibióticos pode ser usado em conjunto com antibióticos sistêmicos para auxiliar na 

erradicação de ICSRC em alguns pacientes (LOE 3, GR 0, recomendação condicional para, forte consenso).
• O selamento com etanol pode ser considerado para prevenir ICSRC (LOE 3, RG 0, recomendação condi-

cional para, forte consenso).
• A Taurolidina é efi caz na prevenção de ICSRC e deve ser usada durante o uso prolongado do cateter (evi-

dências extrapoladas de estudos com adultos classifi cados como LOE 1+, RG B, forte recomendação para, 
forte consenso).
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3. Intervenções para diminuir complicações trombóticas e oclusão de CVC

O uso rotineiro de heparina para a prevenção da oclusão trombótica em CVC sendo usado regularmente em 
crianças não é recomendado como substituição ao uso da solução salina devido à falta de benefício compro-
vado (LOE 2-, RG 0, recomendação condicional contra).
• Para o CVC que está sendo acessado de forma intermitente, lavagem com solução salina heparinizada 

5-10 UI / mL 1-2 x semanalmente ajudou a manter a permeabilidade e, portanto, pode ser recomendada 
(evidências extrapoladas de estudos adultos classifi cados como LOE 2-, RG 0, recomendação condicional 
para, forte consenso).

• O uso rotineiro da heparina mostrou-se efi caz na prevenção da oclusão do PICC em recém-nascidos, mas, 
como os riscos potenciais não foram defi nidos, seu uso rotineiro não pode ser recomendado (LOE 3, RG 
0, recomendação de pesquisa, forte consenso).

• O ativador de plasminogênio tecidual recombinante ou uroquinase deve ser usado para desobstruir um 
cateter (LOE 1+, RG A, forte recomendação para, consenso).

• Não há evidências sufi cientes para defender o uso profi lático de anticoagulantes em crianças que recebem 
nutrição parenteral domiciliar para reduzir trombose, oclusão e infecção relacionadas a cateter (LOE 3, GR 
0, forte recomendação contra, forte consenso).

4. Higiene e antissepsia na inserção do CVC e cuidados subsequentes

• Procedimentos apropriados de higiene das mãos devem ser seguidos antes de acessar o dispositivo intra-
vascular ou o local de inserção (evidências extrapoladas de estudos com adultos classifi cados como LOE 
1+, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

• Antes da inserção de um dispositivo intravascular e para cuidados no local pós-inserção, a pele limpa deve 
ser desinfetada com solução alcoólica de clorexidina a 2% (evidências extrapoladas de estudos adultos 
classifi cados como LOE 1, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

• A solução antisséptica deve permanecer no local de inserção e deixar secar ao ar antes da inserção do 
cateter ou da aplicação do curativo (GPP, forte recomendação para, forte consenso).

• Devido aos efeitos colaterais potenciais, a antissepsia da pele com clorexidina em crianças menores de 
dois meses não pode ser recomendada (LOE 2-, RG 0, recomendação condicional contra).

•  Os conectores, portas e hubs do cateter devem ser desinfetados antes do acesso, preferencialmente com 
solução alcoólica de clorexidina a 2% (LOE 2+, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

5. Métodos de curativos

• Tanto a gaze estéril com fi ta adesiva como o poliuretano transparente semipermeável podem ser utilizados 
para cobrir o local de inserção do cateter (LOE 3, RG 0, recomendação condicional para, forte consenso).

• O curativo de gaze estéril é preferível se o local do cateter estiver sangrando ou exsudando (GPP, reco-
mendação condicional para, forte consenso).

• Para CVC de curto prazo, os curativos do local devem ser substituídos a cada 2 dias para curativo de gaze, e 
a cada sete dias para curativo transparente (LOE 2, RG 0, recomendação condicional para, forte consenso).

• Um curativo deve ser mudado mais cedo se fi car úmido, solto ou sujo (GPP, forte recomendação para, 
forte consenso).

• Um CVC tunelizado com um local de saída bem cicatrizado não requer curativo para evitar o deslocamen-
to, no entanto, em crianças, é recomendável que seja coberto (GPP, recomendação condicional para, forte 
consenso).

• O curativo impregnado com clorexidina deve ser considerado em pacientes com mais de dois meses, com 
cateteres de curta permanência que apresentam alto risco de infecção (LOE 2+, RG B, forte recomendação 
para, forte consenso).

• O tratamento tópico com antimicrobiano no local de inserção não pode ser rotineiramente usado, pois 
pode promover infecção fúngica, resistência antimicrobiana e danifi car a superfície do cateter (LOE 3, RG 
0, forte recomendação contra, forte consenso).

• Crianças com cateteres tunelizados bem curados podem nadar desde que seja utilizado curativo resistente 
à água para cobrir todo o cateter. Imediatamente após a natação, o local de saída do cateter deve ser limpo 
e desinfetado, e o curativo deve ser trocado (GPP, recomendação condicional para, forte consenso).
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6. Estratégias multimodais para prevenção de complicações relacionadas ao CVC

• Recomenda-se a formação regular e a educação do pessoal de saúde no que diz respeito à inserção e 
manutenção do cateter (LOE 2+, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

• Protocolos multimodais para profi ssionais de saúde, com o objetivo de padronizar a prática clínica na in-
serção e manutenção dos dispositivos intravasculares, devem ser desenvolvidos e regularmente auditados 
(LOE 2+, RG B, forte recomendação para, forte consenso).

A seguir estão relacionados os graus de classifi cação utilizados para avaliar a qualidade das evidências e inter-
pretação dos dados:

Esquema de classifi cação para a força da evidência

Nível de 
evidên-

cia (LOE)
Tipo de evidência

1++
Meta-análise de alta qualidade, revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) ou 

ECR com risco muito baixo de viés

1+ Meta-análises bem conduzidas, revisões sistemáticas de ECRs ou ECRs com baixo risco de viés

1- Meta-análises, revisões sistemáticas de ECRs ou ECRs com alto risco de viés

2++
Revisões sistemáticas de alta qualidade de casos de controle ou estudos de coorte. Estudos de 
casos de alta qualidade ou estudos de coorte com um risco muito baixo de confusão ou viés e 

uma alta probabilidade de que o relacionamento seja causal

2+
Estudos de caso ou de coorte bem conduzidos com baixo risco de confusão ou parcialidade e 

uma probabilidade moderada de que o relacionamento seja causal

2-
Controle de caso ou estudos de coorte com alto risco de confusão ou viés e um risco signifi ca-

tivo de que o relacionamento não seja causal

3 Estudos não analíticos, por exemplo, relatos de casos, séries de casos

4 Opinião de especialistas

Esquema de classifi cação para a força das recomendações

Grau de
Recomenda-

ção (RG)
Nível de evidência

A

Pelo menos uma meta-análise, revisões sistemáticas ou ECR classifi cado como 1 ++, e 
diretamente aplicável à população-alvo; ou um conjunto de evidências consistindo prin-
cipalmente de estudos classifi cados como 1+, diretamente aplicáveis à população-alvo e 

demonstrando consistência geral dos resultados

B

Um conjunto de evidências, incluindo estudos classifi cados como 2 ++, diretamente apli-
cáveis à população-alvo; ou

Um conjunto de evidências, incluindo estudos classifi cados como 2+, diretamente aplicá-
veis à população-alvo e demonstrando consistência geral dos resultados; ou

Evidência extrapolada de estudos classifi cados como 1 ++ ou 1+

0
Nível de Evidência 3 ou 4; ou

Evidência extrapolada de estudos classifi cados como 2 ++ ou 2+

GPP
Pontos de boas práticas: práticas recomendadas com base na experiência clínica do gru-

po de desenvolvimento de diretrizes
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Formas de recomendação

Julgamento Recomendação

Consequências indesejáveis superam claramente as con-
sequências desejáveis

Forte recomendação contra

Consequências indesejáveis provavelmente superam as 
consequências desejáveis

Recomendação condicional contra

O equilíbrio entre as consequências desejáveis e indesejá-
veis está intimamente equilibrado ou incerto

Recomendação para pesquisa e possivelmente 
condicional

recomendação para uso restrito a ensaios

Consequências desejáveis provavelmente superam con-
sequências indesejáveis

Recomendação condicional para

As consequências desejáveis superam claramente as con-
sequências indesejáveis

Forte recomendação para

Classifi cação da força do consenso

Classifi cação Defi nição

Forte consenso Acordo de > 90% dos participantes

Consenso Acordo de > 75-90% dos participantes

Acordo de maioria Acordo de > 50-75% dos participantes

Sem consenso Acordo de <  50% dos participantes

7. Referências:

ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Guideline development process 
for the updated guidelines. https://www.clinicalnutritionjournal.com/article/S0261-5614(18)31162-2/pdf
ESPGHAN/ESPEN/ESPR guidelines on pediatric parenteral nutrition: Venous access https://www.clinicalnutri-
tionjournal.com/article/S0261-5614(18)31171-3/pdf


