
 

1 Larissa Di Paula, Mariana Inocêncio e Monique Fany 

Hemorragia Digestiva Baixa, Média e Punção 

Venosa Central 

AULA 6 – TECNICAS CIRÚRGICAS II 

 

HEMORRAGIA DIGESTIVA MÉDIA E BAIXA 

 

 

➔ HEMORRAGIA DIGESTIVA MÉDIA - DEFINIÇÃO: Sangramento digestivo agudo do ângulo de Treitz até o íleo 

terminal. 

➔ HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA - DEFINIÇÃO: Sangramento digestivo agudo abaixo do ângulo de Treitz 

 

 

Há as hemorragias Obscuras que foi mudada a nomenclatura. Essas hemorragias obscuras estão mais localizadas no 

intestino delgado, que é o intestino médio, então, essa definição de Hemorragia Digestiva Média (HDM) é definida 

anatomicamente do ângulo de Treitz até o íleo terminal. A Hemorragia Digestiva Baixa (HDB) seria do íleo terminal até 

o ânus. Essa é uma definição mais recente. Mas, também pode ser falada, em definição geral, que é uma hemorragia do 

ângulo de Treitz até o ânus – Isso também se define como HDB, é só uma questão de localização anatômica.  

Com relação à prevalência, ela é mais prevalente em homens.  

Como já falado na aula passada, as Hemorragias Digestivas Altas (HDA) fazem parte de em média 80 à 85% dos 

sangramentos do trato gastrointestinal, ou seja, HDB é o restante, ficando em 15 à 20%.  

A HDB tem uma taxa de mortalidade baixa, em torno de 2 à 4%, e muitas vezes ela é autolimitadas. 
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➔ SINTOMAS 

 

Os sintomas, já foi falado bem na aula passada de HDA. (prof passou e não comentou sobre sintomas). 

 

➔ CAUSAS 

 

As causas podem se dividir, nesses 4 pilares: Alterações anatômicas, alterações vasculares, Neoplásicas e inflamatórias.  

• Exemplo de alterações anatômicas: Doença diverticular;  

• Exemplo de alterações Vascular: Angiodisplasia, isquemia; 

• Exemplo de Neoplasia: Neoplasia de reto, de cólon, de intestino delgado; 

• Exemplo de causas inflamatórias: podem ser infecciosas e não infecciosas.  

Entre essas causas, a mais prevalente é a diverticulose. Entre o intestino grosso e o delgado, a hemorragia é mais 

prevalente no intestino grosso. No intestino delgado, a prevalência é bem menor, em torno de 5%.  
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A doença diverticular realmente é a causa mais prevalente, entre 30 à 40% dos casos. Devemos lembrar que entre 10 à 

25% são causas desconhecidas, o paciente tem manifestação de sangramento e a causa não é encontrada. 

No intestino delgado, que fazem parte de 5% das causas, a causa mais comum são as angiodisplasias mas, de forma 

geral, são bem menos comum de ser encontradas.  

 

➔ DIVERTICULOSE 

 

O que acontece para o intestino começar a ter a doença diverticular e começar a formar as saculações na parede do 

cólon? 

É uma fraqueza da parede, enfraquecendo a parede e podendo sangrar para dentro do divertículo. Isso ocorre 

principalmente em idosos (depois dos 50 anos), que começa a ter uma fragilidade na parede do intestino que tende a 

formar essas deformidades e com isso pode se acumular fecálito, resíduos aliminetares. É parecido com a fisiopatologia 

da apendicite, que vai obstruir, inflamar e, por sua vez, fazer um quadro de diverticulite.  

A colonoscopia é o método diagnóstico para diverticulose. 

A diverticulose representa 30 à 40% dos casos de HDB. É mais comum em idoso. Pode ocorrer por fragilidade capilar. O 

trauma por fecalito também pode ocorrer. Em 80% dos casos, a remissão é espontânea, ou seja, o paciente pode ter o 

inicio da inflamação do divertículo, mas às vezes, só com o uso de sintomáticos, anti-inflamatórios, mudança da dieta, 

ele já se resolve.  

Colonoscopia - Esses espaços (buraquinhos) é a 

entrada do divertículo. 
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➔ DOENÇAS ANORRETAIS 

 

As doenças anorretais também são causa bem prevalentes (15% dos casos). Lembrando o tema de Hipertensão portal, 

as varizes retais são causas de sangramento de HDB. Entre outras, tem a a fissura anal e a Retite actínica.  

A Retite Actínica é a inflamação da mucosa do reto por conta de efeito da radioterapia.  

 

➔ ANGIODISPLASIA 

 

 

As angiodisplasias são malformações artério-venosas congênitas ou adquiridas. Também são mais comuns em idosos, 

por conta da alteração vascular no endotélio dos vasos, em que o idoso tem propensão maior a fazer conforme a 

progressão da idade. Também pode estar associada a doenças sistêmicas, auto-imunes e vasculites. 
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➔ NEOPLASIAS 

 

 

Imagens de colonoscopia apresentando: 

• Imagem A – Lesão bem inicial. 

• Imagem B – Lesão bem avançada ocupando mais de 50% da luz do cólon 

• Imagem C – Lesão avançada já com a presença de sangramento, lesões ulceradas. 

 

➔ LESÕES OBSCURAS 

 

As lesões Obscuras podem ser divididas em 2 vertentes:  

• quando tem o sangramento obscuro oculto – não tem o sangue visível e só sabe que o paciente tá sangrando 

porque tem manifestações no exame laboratorial com anemia e deficiência de ferro. 

• Quando tem a presença de sangramento mas ele não é identificado. Várias etiologias podem causar esse tipo 

de sangramento como: neoplasias, Angiodisplasias, linfoma, infecção, divertículo e outros. Precisa saber que 

tem esse tipo de diagnóstico. 

 

A B C 
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➔ INVESTIGAÇÃO 

 

 

 

A investigação do paciente que estava apresentando um quadro de hematoquezia, como começa a investigação? 

Lembrando que tem que ir sempre do mais básico para o mais complexo: Exame físico, abdominal, proctológico. 

Precisa fazer a EDA para descartar a HDA, pois a HDA é mais frequente do que a HDB. A sonda nasogástrica pode ser 

utilizada mas mesmo assim tem que fazer a EDA. Se a sonda nasogástrica não vier nada, tem que fazer a EDA do mesmo 

jeito e se vier sangue, vai ter que fazer a EDA porque provavelmente é HDA e vai ter que procurar a causa. Se na sonda 

nasogástrica não vier nada, por exemplo, venha só a bile, ainda assim não descarta o sangramento porque pode ser um 

sangramento pois não se sabe até onde a sonda foi. Ela pode ter ficado no estômago e aí pode ser um sangramento 

pequeno no duodeno e o próprio peristaltismo fez com que o sangramento seguisse pelo transito intestinal e aí não 

retornou. Esse é um exemplo que mostra que a sonda nasogástrica não descarta a EDA. Na verdade, o paciente que tem 

HDB, raramente o médico vai solicitar a sonda nasogástrica inicialmente porque a queixa dele é embaixo e precisa sim 

fazer uma EDA. 

Lembrar sempre que deve ir dos exames mais simples para os mais complexos depois. O exame físico é a primeira coisa: 

avaliar os sinais vitais, ver se o paciente está ou não estável, fazer o exame físico do abdome. No exame físico o médico 

pode encontrar alguma massa palpável que pode levar a pensar que a causa é uma tumoração. Fazer também o exame 

proctológico – todas as etapas; inspeção estática, inspeção dinâmica e fazer o toque retal. Então, toda vez que for 

perguntado como investigar uma doença, lembre-se do mais básico. A história clínica também deve ser lembrada, por 

exemplo, se for um paciente com suspeita de neoplasia, saber se teve perda de peso, se tem história familiar. Lembrar 

que antes de indicar qualquer exame, é preciso fazer uma anamnese bem feita, até mesmo para direcionar qual é o 

exame que vai pedir depois. 

Quanto aos exame laboratoriais, lembrar também de pedir. Assim como na HDA, na HDB deve-se pedir: hemograma, 

plaqueta, função renal, função hepática, eletrólito.  

Isso é o básico, para quase todas as doenças que o médico queira investigar vai ter que colher uma história bem feita, 

fazer um exame físico bem feito e vai colher os exame laboratoriais mais básicos para solicitar também. 

As transaminase (TGO, TGP), que são marcadores de lesão hepática, também podem ser solicitados, mas a função 

hepática (bilirrubina, INR e albumina) é solicitada na hemorragia digestiva porque o paciente com hipertensão portal, 

cirróticos, hepatopatas, tem maior propensão a fazer hemorragia digestiva e aí as transaminases, que alteram com 

qualquer coisa, podem até alterar, mas não serão específicos.   
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A investigação pode ser dividida: 

• Sangramento leve ou moderado – solicitar EDA e Colonoscopia. 

• Sangramento maciço –  Angiografia, Cintilografia, hemácias marcadas, arteriografia. 

• Sangramento sem foco definido – Enteroscopia e cápsula endoscópica 

Não se esquecer da EDA. Vai precisar pedir mesmo para HDB para descartar HDA, que é a causa mais prevalente.  

 

➔ MÉTODOS ENDOSCÓPICOS 

 

Os métodos endoscópicos podem auxiliar no diagnóstico e também na terapia. Por exemplo, quando se faz o exame e 

se encontra algum sangramento, pode fazer cauterização, epinefrina, clipe. Então, lembrar que os métodos 

endoscópicos podem ser diagnósticos e terapêuticos. Por exemplo, nas doenças orificias, faz a anuscopia para fazer um 

procedimento depois. Tem a ligadura de hemorroida, que a anuscopia vai auxiliar. 

Temos que tentar fazer esses exames pelo menos nas primeiras 24hs, porque as HDB, de um modo geral, as principais 

causas, cessam de 80 a 85% de modo espontâneo. Se o medico demorar demais para fazer os exames, acaba perdendo 

o diagnóstico. 
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➔ EXAMES DE IMAGEM 

 

Os exames de imagem já foram falados. O que precisa saber é que a cintilografia, comparada com a angiografia, ela vai 

ter uma sensibilidade maior, porém ela é menos específica. A angiografia é o contrário. Outra coisa é o fluxo de 

sangramento que se consegue identificar: A cintilografia detecta até 0,1ml/min, já a angiografia consegue identificar até 

0,3ml/min. Na prática, é precisa saber qual o exame mais sensível e qual o mais específico: a cintilografia é o mais 

sensível e a angiografia é o mais específico, tanto que a cintilografia consegue dizer a topografia, por exemplo: o 

sangramento é do terço proximal do intestino delgado, mas não identifica bem o vaso. Já a angiografia consegue 

identificar exatamente qual o vaso que tá sangrando. Como ela consegue identificar, ela também vai ser método 

terapêutico – pode embolizar. 

 

➔ CÁPSULA ENDOSCÓPICA 

 

Esta é a cápsula endoscópica. O paciente ingere essa capsula e dentro dela tem um sistema que filma todo o TGI e 

depois é feito uma leitura pelo computador. 
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➔ ENTEROSCOPIA 

 

A enteroscopia, é como se fosse uma endoscopia mas é cânula bem mais longa, que dá para estudar todo o intestino 

delgado. Dá pra fazer tanto pela via superior (fazendo pela boca), como também pode fazer pelo ânus. 

 

➔ CINTILOGRAFIA 

 

Esta é a imagem de uma cintilografia. Não é importante agora saber como interpretar esse exame de cintilografia, mas 

é para saber identificar que é uma cintilografia.  
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➔ MANEJO 

 

 

O manejo desse paciente começa no mesmo jeito da HDA: Garantir vias aéreas, suporte de estabilidade hemodinâmica, 

reposição volêmica, garantir bom acesso, Monitorizar. Todos os princípios que foi falado na HDA, vai ser aplicado 

também no paciente com HDB. 

Após estabilizar o paciente, o médico vai tentar localizar o sítio de sangramento, que aí já foi falado os métodos que 

pode ser utilizado: métodos endoscópico e métodos de imagem.  

Depois partimos para a intervenção. A intervenção da HDB pode ser tanto por via endoscópica como por via cirúrgica 

também. Vai depender de como o paciente respondeu, de como tá a estabilidade dele, se tá instável ou não, se 

respondeu às medidas endoscópicas ou não. 
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➔ ALGORITMO HDB – SABISTON 20ªed. 

 

Esse Algoritmo é da ultima edição do Sabiston. 

Paciente com HDB aguda: 

1. Avaliar o sangramento pela saída anorretal através da Anuscopia e do toque retal; 

2. Se for algo realmente de patologia anorretal, começa a terapia. Se for hemorroida, vai fazer a esclerose da 

hemorroida, vai fazer ligadura.  

3. Se não é de patologia anorretal, vai ter que afastar a possibilidade de sangramento do TGI alto. Aí pode passar 

a sonda nasogástrica e fazer a EDA. A prof não concorda em fazer só a sonda nasogástrica sem a EDA depois. 

4. Se a EDA diagnosticar que é um sangramento digestivo alto, aí vai para o algoritimo do HDA. 

5. Se a endoscopia for normal e o paciente tá tendo um sangramento menor intermitente, o paciente já ira para a 

colonoscopia;  

6. Se for um sangramento maior e persistente, o médico deve avaliar a estabilidade do paciente.  

7. O paciente estando estável, o médico pode fazer a tomografia com hemácias marcadas. 

8. A partir da angiografia, pode ser indicado o tratamento com embolização ou então já fazer a ressecção 

segmentar do segmento do intestino onde foi diagnosticado o sangramento, se por acaso for um vaso muito 

calibroso, ou se a terapia com embolização não resolver. 

9. Se o paciente estiver Instável (a prof não concorda nesse quesito com o algoritmo do sabiston), ele fala que o 

paciente tem que ir já para a cirurgia.  
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10. Se for uma origem incerta, vai fazendo o clampeamento seriado ou então pode fazer também uma enteroscopia 

interoperatória seguida da ressecção do segmento do intestino onde tá tendo o sangramento; 

11. Se identificar sob visualização direta, aí dá para fazer a colectomia subtotal e vai definir ou não por anastomose. 

Da mesma forma, pode também resseccionar o intestino delgado. 

12. Se o sangramento for menor e a colonoscopia identificar alguma lesão, vai seguir o tratamento de acordo com 

o tipo de lesão que a colonoscopia identificar. 

 

 

13. GUIDELINE DA SOCIEDADE BRITÂNICA DE GASTRO 

 

 

Este é um Guideline em inglês da Sociedade Britânica de Gastro, que fala que no pacientes instável, pode fazer uma 

angiografia primeiro (a prof concorda com esse procedimento). Se o médico tem no serviço a disponibilidade de uma 

equipe de radiointervenção, deve fazer primeiro a angiografia. Não vai colocar o paciente direto para a cirurgia. Se, por 

acaso, tiver falha, aí sim, vai para cirurgia. 

 

 

 

 

 

➔ ALGORITMO REVISTA MEDSCAPE 
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Neste algoritmo é descrito que um paciente com sangramento ativo, o médico pode fazer a angiografia primeiro, se 

falhar que vai para a cirurgia. 

Devemos ser críticos com relação ao que o livro texto fala, principalmente quando é versão traduzida.  

DÚVIDAS: 

Para o paciente fazer a cirurgia, tem que evacuar antes? 

Não necessariamente. Quando vai se fazer uma ressecção intestinal, o intestino é clampeado. Coloca-se umas pinças 

ocluindo o lumen, e quando resseca, ele está todo fechado. Se notar que o intestino está repleto de fezes, pega-se uma 

cuba e ordenha para fora da cavidade. Há o risco de ter uma perfuração e uma contaminação da cavidade, mas o 

paciente evacuar ou não garante que todo o intestino dele estará livre de fezes. Quando se faz a cirurgia eletiva, pode 

fazer preparo de colon com lavagem via retal, pensando em diminuir a contaminação durante a anastomose. Mas em 

situações de emergência não tem isso. Tem que ter cuidado no intraoperatório para evitar. Para fazer a colonoscopia 

sim, tem que ter um preparo, mas no caso de hemorragia digestiva, se não der para o paciente esperar, por exemplo, 

se o paciente é idoso, com função renal limítrofe e com HDB, tenta fazer um preparo mais cauteloso, porque no preparo 

do cólon o paciente ingere manitol, luftal, dulcolax (que é o lactopurga) e faz a lavagem retal. Com isso o paciente 

desidrata muito. Por isso, às vezes, se prefere fazer o preparo só por via retal. Mas no adulto, hígido que teve HDB 

autolimitada, pode ser feito o preparo completo. 

O sangue é Catártico? 

Sim!  

A aula de HDB é mais curta porque os princípios são os mesmos da HDA. Na HDB deve saber mais as principais causas, 

os outros métodos de diagnósticos que não foram falados na aula de HDA. 
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ACESSO VENOSO CENTRAL 

 

Fazer o Acesso Venoso Central guiado por USG é um auxilio fundamental porque ele diminui o risco de pneumotórax. 

Há estudos do New England que comparou o acesso central guiado ou não por USG e aí viram que tiveram menor risco 

de pneumotórax quando eram guiados por USG. Outra coisa importante é poder fazer uma avaliação vascular antes de 

puncionar, por exemplo, ver que o paciente não tem trombo.  

 

➔ ACESSO VENOSO CENTRAL POR MARCOS ANATÔMICOS. 

 

➔ CONCEITOS GERAIS 

O que é uma punção venosa central e o que é um acesso venoso central? 

Punção é quando o cateter é introduzido no lúmen de uma veia de acordo com o calibre, a profundida das veias. As 

veias subclávia e a jugular desembocam para a veia cava superior e a femural vai para a cava inferior.  

 

 

 

 

A punção venosa central é a inserção de um cateter numa veia profunda de grosso calibre, entre elas as veias jugulares 

internas, subclávias, axilares e femorais comuns. O acesso venoso central é onde o cateter tem sua ponta localizada na 

veia cava superior ou na veia cava inferior. Uma veia central é uma veia tributaria da veia cava superior ou da veia cava 

inferior.  
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São veias mais calibrosas e profundas e tem um fluxo sanguíneo maior que as veias periféricas. 

 

  

É indicado realizar quando precisamos realizar monitoramento hemodinâmico, quando o paciente possui uma rede 

venosa periférica inacessível, infusões de drogas vasoativas, monitorização invasiva. A hemodiálise precisa de uma 

punção de veia central, marcapasso transvenoso também é necessário punção central.  

Aluno: É possível realizar reposição de líquidos em veia central, mas é preferível realizar em veia periférica.  

Dialise também é feita em veia central em caráter emergencial ou especifico, pacientes renais crônico se realiza fístula, 

mas geralmente começa pelo cateter. Quimioterápicos, soluções hipermolares (ex: NPT), nutrição parenteral e alguns 

antibióticos tem indicações de serem administrados por cateter central por que são antibióticos que fazem flebite, como 

por exemplo anfotericina B e vancomicina. Alguns hospitais possuem protocolos de realizar acesso central para outros 
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antibióticos que ficaram em ciclo por mais de 7 dias. Procedimentos como plasmaférese também é necessário de punção 

central. Acesso central é um procedimento que o médico clinico deve possuir habilidade para realizar.  

 

 

Imagem para exemplificar o uso do Marcapasso. O marcapasso ele fica implantado no subcutâneo do paciente.  

 

 

Contra indicações para punção central são: paciente com coagulopatia, tumores cervicais, infecções no local ou 

queimaduras. Trombose na veia escolhida só saberá se realizar ultrassom previa e nem sempre a ultrassom está 

disponível. Quando o paciente possuir coagulopatia pode ser preferível o cateter central de inserção periferia. Pacientes 

com radioterapia previa é complicado puncionar, normalmente se realiza punção em veia femoral, pois geralmente não 

consegue puncionar a jugular (ex: pacientes de CA de cabeça e pescoço). Pacientes agitados, principalmente, pacientes 

pediátricos, as vezes acaba sendo necessário que o paciente vá pra centro cirúrgico realizar punção com sedação.  
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Com relação ao material é necessário primeiramente EPI’s, todos os epi’s inclusive o gorro que é o que é normalmente 

esquecido, a luva tem que ser estéril. O campo deve ser estéril e os materiais descartáveis que deve ser solicitado a 

enfermagem que são: Gazes, seringas, uma agulha 40x12 para realizar aspiração do anestésico, uma agulha 25x7 para 

infiltrar, lidocaína sem vasoconstritor, fio de nylon 3,0 que é normalmente o fio usado para fazer a fixação, equipo, o 

soro, o kit de cateter venoso (composto por cateter, seringa, agulhas, dilatador, fio guia e tampas), o instrumental 

cirúrgico e por final o material de curativo. 

 

 

(Instrumental cirúrgico) - Usamos bisturi para realizar o alargamento, mas usamos principalmente a pinça Foerster, pinça 

dente de rato, porta agulha e uma tesoura de Mayo.  
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Existem 2 tipos de cateter, que são os que fazemos com inserção central (CCIC) e o que realizados com inserção periférica 

(PICC). Por exemplo o cateter de inserção central que puncionamos veia jugular, subclávia, acesso femoral e o de 

inserção periférica é quando fazemos por exemplo a punção veia axilar e o cateter é mais longo e se dirige para veia 

cava. 

 

 

  

Na imagem visualizamos a estrutura do cateter central (CCIC), mostrando o conteúdo do kit, e lembrando que o cateter 

pode ter 1 a 3 lumens, sendo o triplo lúmen para cateter de dialise. No lado direito está o PICC, ele é normalmente mais 

longo para poder alcançar a axilar até a veia cava com facilidade. 
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O cateter de hemodiálise ele pode ser duplo ou triplo lúmen, e geralmente é colocado o triplo lúmen para a terceira via 

servir para administração de medicamentos. Cateter duplo ele precisa ser, porque precisa ter uma via arterial e uma via 

venosa para conectar à máquina de hemodiálise  

 

 

 

Aqui visualizamos o cateter de artéria pulmonar (Swan-Ganz), onde ele vai direto para artéria pulmonar, conseguindo 

fazer aferição de debito cardíaco, é um tipo de monitorização invasiva em pacientes que estão em UTI com instabilidade 

hemodinâmica. 
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Aqui podemos visualizar o raio- X que mostra o percurso do cateter, ele é inserido e passa pela jugular, átrio, tronco 

pulmonar e vai para artéria pulmonar. Nesse procedimento é necessário realização do raio- x, para verificar a localização 

exata, não só esse procedimento, como a punção venosa central de uma forma geral.  

 

 

É importante se atentar a verificação de todo o material necessário antes de iniciar a punção para evitar erros e 

contaminação. Sempre organizar o cenário antes de realizar a punção. O cenário ideal é quando o paciente está na 

enfermaria, acordado e colaborativo, mas você pode encontrar um paciente agitado, com traqueostomia, mal 

posicionado no leito ou em ventilação mecânica, então é necessário organizar o paciente para fazer o procedimento. 
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Aqui podemos visualizar um profissional realizando uma punção de forma errônea, podemos ver que ele se contamina 

com o capote entrando em contato com o lençol do paciente, ele está tentando fazer uma punção da femoral e o 

paciente está exposto de forma errônea.  

 

 

Após organizar o paciente devemos posiciona-lo de maneira correta, sendo a posição de Trendelemburg, onde na 

qual a cabeça fica mais abaixada e os membros inferiores mais elevados, sendo a cabeceira totalmente rente a cama, 

inclinando a cama saindo do eixo horizontal e elevar a perna e o pé. Vale ressaltar que quando realizamos punção de 

subclávia devemos colocar coxins interescapulares. Se caso a maca não mudar a posição você pode improvisar com 

travesseiros para elevar os membros do paciente.  
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Professora: Porque devemos deixar o paciente nessa posição de Trendelemburg? Para o sangue ir para região da cabeça, 

aumentar o retorno venoso, a veia ficara mais turgida e facilitara a punção. 

Em pacientes entubados devemos desconectar o ventilador, mas não pode ultrapassar o tempo de 15 segundos, 

devemos desligar o ventilador pois pode aumentar a chance de ocorrer um pneumotórax. Se não conseguir puncionar 

de primeira aguardar a saturação do paciente voltar ao normal para desligar novamente o ventilador por 15 segundos. 

 

  

Após posicionar o paciente devemos realizar a lavagem das mãos e paramentação. 

 

  

Vamos realizar também a antissepsia padrão com clorexidina degermante. Sendo duas camadas de clorexidina 

degermante e uma de clorexidina alcoólica, pode haver discordância na literatura, mas normalmente a recomendação 
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é 1 gaze com clorexidina realizando a degermação do centro para periferia. Outro ponto importante é realizar 

degermação de um campo amplo entre a jugular e subclávia pois se caso não conseguir o da jugular a subclávia estará 

pronta (no mesmo campo). São 2 camadas de clorexidina degermante, trocando duas vezes as gazes e a terceira com 

clorexidina alcoólica. Devemos deixar por 2 minutos para fazer efeito, retira apenas se houver excesso. 

 

  

Em relação a anestesia, ela é local sendo lidocaína sem vasoconstritor a 1% ou 2%. Deve realizar um botãozinho 

anestésico primeiro e depois aprofunda por normalmente 1 ou 2 cm para fazer o anestésico. Quando for fazer punção 

de subclávia deve-se infiltrar bem próximo a clavícula, e sempre avisar ao paciente que o que ele irá sentir: dor/ardor, 

sempre explicar ao paciente o que será realizado no procedimento, pergunte se ele aceita e explique os riscos, isso se 

o paciente estiver consciente orientado e durante o procedimento você irá explicando. Se caso ele sentir dor durante o 

procedimento você pode colocar mais anestésico. 
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Utilizarmos a Técnica de Seldinger para realizar a punção, e ela tem o princípio de guiar com o fio guia para fazer o 

procedimento, existem por exemplo técnicas de drenagem de tórax com a técnica de seldinger (procedimento que se 

utiliza fio guia para colocar algum cateter).  

No passo a passo, após identificar o material, organizar o paciente, se paramentou e fez antissepsia e anestesia, você 

punciona com agulha própria do kit do cateter central até aspirar o sangue, lembrando que o sangue venoso ele é mais 

escuro que o arterial e não tem pulsação. O primeiro passo é a punção e aspiração do sangue, o segundo passo é a 

passagem do fio guia e retirada da agulha, depois vai ser feita uma pequena incisão com a lamina de bisturi para fazer 

o alargamento para a entrada do dilatador, a dilatação é feita entre a pele e o subcutâneo, e não é necessário fazer uma 

dilatação importante na veia pois pode fazer um furo grande na veia, normalmente sentimos no tato quando ela passa 

da pele para o subcutâneo, e entra na veia, se notar que a entrada ainda ficou apertada pode-se dilatar mais a pele e o 

subcutâneo.  

 

 

Após dilatar, tira o dilatador, colocamos o cateter sobre o fio guia e depois de colocar o cateter se retira o fio guia, após 

isso devemos fixar o cateter com a sutura, e lembrar de tomar cuidado em não empurrar o fio guia pôs se não ele se 

perde, não se deve soltar o fio guia em nenhum momento.  

Agora vocês verão um vídeo da forma correta de se realizar uma fixação do cateter, possuindo estudos científicos 

comprovando que é a melhor pois tem menos infecção, chamasse fixação por ponto único.  Qualquer outra forma é 

invenção.  

VIDEO link: https://www.youtube.com/watch?v=7mN2J88xfl0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mN2J88xfl0
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Primeiramente você passara um ponto pelo orifício da ‘’borboleta’’ (essas borboletas tem dois orifícios) e depois passa 

dando ponto na pele.  

 

 

Passa e da um ponto na pele 

 

 

Passa novamente pelo outro orifício e realiza o nó. Fixa bem, realizando um nó duplo e dois simples. 
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Devesse puxar o fio cruzando sobre o cateter sem dar nó e amarrar nas abas fixas do cateter. Se faz a bailarina e coloca 

o fio em cada orifício da parte marrom e vai dar outro nó. Muitos profissionais dão 2 nós no azul e no marrom não é 

legal de se fazer, pois onde você passa um ponto é um sitio de infecção e ainda dificulta a limpeza do local. Se passa 

pela borboleta e faz o nó na pele e depois passa novamente. A forma certa de fixar cateter central é a fixação em 

ponto único.  

SÍTIOS DE PUNÇÃO  

 

 

Sobre os sítios de punção devemos salientar que o passo a passo na técnica de selringer é o mesmo para qualquer 

sitio, a única diferença é que podemos posicionar o paciente de forma diferente. Tanto na jugular como na subclavia 

ficam em trendeleburg, e na femoral não é necessário ficar em trendeleburg. Na punção da veia jugular interna podemos 

pedir para o paciente realizar a posição de valsava pois ajuda na visualização da veia e vai deixar o vaso mais turgido. 

Lembrar da rotação cervical contralateral.  

O local da veia jugular interna é no ápice do triangulo do esternocleitomastedeo, sendo os limites a duas cabeças do 

esternocleitomastedeo (uma esternal outra clavicular) e conseguimos palpar, outro ponto anatômico que usamos como 

guia na veia jugular interna é a carotídea pois ela estar lateral a veia jugular (quando você for puncionar você delimita 

o trígono e palpa a carótida, a veia jugular vai estar lateral a ela). Devesse puncionar com um ângulo de 45º em inclinação 
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com a pele e a direção e ao mamilo ipsilateral, introduz 3 a 5 cm (eu digo até que 5 cm já é muito profundo porque a 

jugular geralmente está a 2 cm abaixo da pele, mas isso vai depender de como é o paciente, se mais gordinho vai 

precisar introduzir mais, se for mais magrinho vai precisar introduzir menos), mas depende do fenótipo do paciente e 

manter a aspiração leve na seringa. 

A jugular é a veia mais utilizada, pois é mais segura, se puncionar a artéria será um local mais fácil de realizar compressão 

em caso de erro, mas alguns pacientes obesos mórbidos ou com tumoração cervical pode dificultar a punção. A escolha 

do melhor sitio depende da experiência do profissional e do paciente.  

Aluno: Professora teoricamente a femoral não seria mais segura por estar mais distante do pulmão?  

Professora: É, mais a femoral faz mais hematomas, pois tem um risco maior de puncionar artéria, mais do que a jugular, 

pois a femoral está mais interna, já a jugular é mais externa.  A femoral também possui maior risco de infecção, pois a 

limpeza é mais complicada. 

 

 

 

 

  

 

MONIQUE 

 

E ai com relação a veia subclávia, também vai está com Trendelemburg, lembrando do coxim que eu já falei, faz a rotação 

cervical da cabeça também que também auxilia. O local é 1 cm abaixo no ponto da junção medial e 1/3 médio da 

clavícula. RESUMINDO: Você vai dividir a clavícula em 3 segmentos e você vai nessa junção medial que é entre o terço 

médio e o terço proximal. 

 
Outro reparo anatômico também que você consegue palpar (inclusive é o 

meu preferido) é quando você palpa esse triangulo deltopeitoral que é um 

triangulo formado pela clavícula, pelo deltoide e pelo peitoral maior, a 

subclávia está passando exatamente aqui nesse triângulo e você consegue 

palpar esse triângulo. Palpem na clavícula de vocês inicialmente na porção 

mais proximal e vão deslizando o dedo de vocês abaixo da clavícula, chega 

uma hora que você sente uma depressão, onde esse triângulo pode também 

ser chamado de sulco deltopeitoral, e quando você sente essa depressão é 

como se o seu dedo caísse (depressão), esse ponto é o trígono deltopeitoral 

que, dependendo da conformação do tórax do paciente, as vezes ele não 

coincide com esse ponto aqui. 
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E ai o ângulo, que diferentemente na jugular que você faz um ângulo de 45°, aqui você já faz mais rente a pele e a 

direção é para a fúrcula esternal. Também vai introduzir de 3 a 5 cm, cuidado que a artéria subclávia está bem atrás e é 

difícil compressão (pra você comprimir você tem que colocar o dedo indicador por cima da clavícula e o polegar por 

baixo, sendo o jeito que você consegue comprimir e mesmo assim não é efetivo porque você não está o dedo em cima 

do vaso mesmo), e faz a aspiração. 

 

 

Professora: Qual o lado que a gente escolhe? Direito ou esquerdo? Direito. Com relação ao pulmão a justificativa é que 

a cúpula pleural D está mais baixa. O ducto torácico fica a esquerda e se você puncionar ele você vai ter o risco de causar 

um quilotórax, por isso que é mais um motivo para você preferir o lado direito. Outro motivo também é o trajeto do 

vaso até o átrio D ele é mais retilíneo do que a esquerda, ou seja, diminui o risco do cateter cefalizar, apesar de que 

pode acontecer também dele poder ficar deformado, cefalizar tanto a D como a E, mas a D tem esse risco um pouco 

menor. 

Alunos: Professora, eu vi que a gente vai introduzindo e vai acompanhando a FC e daí quando encosta ela aumenta e 

a gente recua um pouco. 

Professora: Isso, o ideal é que você nem faça isso porque se o paciente tiver uma arritmia pode descompensar. O cateter 

tem em torno de uns 20 cm, o fio guia tem uns 40 cm, então você vai passar metade de um fio guia, inclusive um fio 

guia tem umas marcações mostrando até onde você deve ir (quando vocês tiverem aula prática o professor 

provavelmente vai mostrar esse detalhe no fio guia). 

Alunos: Professora, isso é relativo e depende do paciente. 

Professora: É como eu falei, se o paciente tiver alguma arritmia porque você realmente vê. Na hora que ele chega no 

átrio começa as vezes até a fibrilar e você vê no eletro então é melhor evitar. 
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Professora: Quais os métodos que usamos para confirmar a punção? 

Alunos: Rx, pode testar com uma seringa, USG, gasometria. 

Professora: A principal diferença da gasometria venosa e arterial é a PO2 na venosa vai estar baixo. 

Professora: Alguém falou de usar o eletrocardiograma... como é que usamos ele e o que encontramos nele para saber 

que... ta com o cateter? Na verdade ai é se você for fazer alguma monitorização, se for só o cateter normal central só 

para fazer a medicação não vai dar alteração no eletrocardiograma. Se você usar algum cateter para fazer monitorização 

hemodinâmica vai ter alguma alteração no eletro, geralmente tem uma amplitude maior da onda P. 

Professora: Tem mais alguma forma de checar a punção? Acho que a maioria vocês já falaram. 

▪ Uma coisa importante é ver o aspecto do sangue, se ele está pulsando ou não. 

▪ Se você tiver um transdutor de pressão você pode avaliar as curvas de pulso. 

▪ Se tiver PVC também, a PVC no cateter venoso ela vai está com uma pressão baixa. 

▪ Gasometria com PO2 baixa. 

▪ Visualização do fio guia pela USG. 

▪ Também o cateter pode ver pela USG. 

▪ A onda P, como eu falei, quando você passa um cateter transvenoso (exemplo, um cateter de marca-passo) 

você v uma amplitude da onda P. 

▪ E o Rx de tórax que é o principal que temos que solicitar depois que fazemos uma punção central que a 

extermidade do cateter tem que está abaixo da Carina (serve para confirmar a posição). 
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Então a localização correta é nessa área verde da imagem onde o cateter precisa está localizado, que é a área 

compreendida entre a Carina, entre a margem lateral da VCS e a parte proximal do átrio D. 

 

Se ele tiver localizado em qualquer parte dessa área vermelha, ele vai está mal posicionado, onde os riscos são de ter 

trombose, derrame pleural, derrame mediastinal, arritmias, tamponamento cardíaco. Então é muito importante você 

verificar a posição. 

 

 

Professora: Esses dois cateteres estão bem posicionados? 

Alunos: O primeiro não porque está acima da área verde, está na área da Carina. O segundo está bem posicionado. 

Professora: Isso. 

 

 

▪ Professora: E aqui? O primeiro está mal posicionado. Provavelmente o sítio que ele usou para fazer a punção foi 

a veia axilar, e ai ele acotuvelou e ficou lá em cima. A segunda imagem o cateter cefalizou indo para a jugular. 
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Outra forma de verificar e também de realizar é a punção guiada pela USG. Aqui é o aparelho transdutor, geralmente 

ele tem esse dispositivo que fica para orientar a entrada da agulha. Aqui é exatamente o momento em que a agulha 

transfixa o vaso. Aqui já é quando já está fazendo a inserção do cateter. Então é um método que você pode usar tanto 

para verificar o posicionamento como para guiar sua punção. 

 

 

Alunos: Professora eu vi que antes de fazer você faz a USG e se você apertar um pouco você diferencia a veia da artéria 

porque a veia comprime. 

Professora: Exatamente. Você coloca o aparelho e ai a veia colaba (comprime) e a artéria não. Você também consegue 

ver a artéria pulsando. 

 

 

 

A confirmação pelo ECG que a gente já falou, quando você coloca um transdutor por dentro do cateter ou então quando 

você faz outro tipo de monitorização hemodinâmica. 
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Isso aqui vem no kit, o cateter central e esse eletrodo que você coloca por ele. No eletro ele mostra onda P com 

amplitude bem aumentada. Realmente o motivo eu não sei explicar, mas acredito que seja pelo contato com a parede 

de átrio e muda alguma coisa na condução elétrica. 

 

 

As principais complicações são essas. 

 

Aqui é um exemplo de punção da artéria femural, ele não só puncionou como deixou o cateter lá (você puncionar a 

artéria você na hora consegue... é difícil julgar né porque vai que o paciente estava chocado, estava com a pressão baixa 

e você não conseguiu ver a pulsação e ai depois que o paciente subiu a pressão fez o hematoma. Pacientes com 

coagulopatias também tem um risco maior. 

 

Essa tabela aqui é de um estudo que foi publicado no New England que fez a relação das complicações com relação ao 

sítio de punção. Então a punção da veia femural é o sítio que tem o maior risco de punção arterial e consequentemente 

de formação de hematoma e a subclávia é a que tem o maior risco de fazer hemotórax e pneumotórax. 

 

 

Imagem 1: Aqui é um pneumotórax, área hipertransparente. Imagem 2: Pneumotórax no pulmão E. Área cardíaca 

desviada para D, estruturas mediastinais desviadas para o tórax contralateral, o pulmão E menor com ausência do 

parênquima pulmonar em todo o pulmão. 
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Alunos: Punção de carótida onde o cateter passou da linha média do paciente. 

 

A complicação é essa mesmo, punção de carótida, que está vindo aqui fazendo o caminho da carótida que desceu para 

o tronco braquiocefálico e aqui provavelmente já deve estar na aorta. 

 

 

Derrame pleural. Pode fazer um hidrotórax que é o cateter fica fora da veia, lá na pleura na cavidade pleural e ai fica 

caindo soro dentro do tórax. 

 

O cateter está fragmentado em dois segmentos. Tem que tirar por hemodinâmica. Uma possibilidade de fragmentar o 

cateter é fazer muita tração no fio guia, as vezes quando a gente passa o cateter pelo fio guia, ai quando você vai achar 

o fio guia você percebe que está precisando fazer força para retirar, quando isso acontece o ideal é você tirar em bloco 

cateter com fio guia pressionado um pouco a veia e depois tenta de novo. 
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Ele tentou fazer pela subclávia e subiu para veia jugular estando mal posicionado. Cateter que cefaliza é contraindicado 

fazer NPT, droga vasoativa porque pode fazer edema cerebral, então o ideal é que em toda situação que o cateter 

cefaliza você retirar e puncionar um novo cateter, mas se, por exemplo, for um paciente que tem um acesso muito difícil 

e foi esse que você conseguiu e é para fazer uma hidratação, um antibiótico, você pode até deixar, mas não pode ficar 

com muito tempo não, onde o ideal é trocar logo.  

 

 

Aqui é um passo a passo resumindo do que é que você precisa quando vai fazer uma punção central. 

 

▪ Verificar as indicações, as contraindicações, as possíveis dificuldades de técnica, paciente obeso, paciente que 

tem tumoração cervical. Sempre examinem o paciente. 

▪ Outra coisa, lembrem-se de checar plaqueta e coagulograma. Qual o valor da plaqueta que a gente precisa 

para fazer uma punção central? PESQUISAR QUAL O VALOR DA PLAQUETA QUE PRECISA PARA 

PUNCIONAR ACESSO CENTRAL. Entre 20 e 50 mil pode puncionar, vai depender também se o paciente 

não tem nenhuma coagulopatia, por exemplo, se o paciente tem plaquetopenia, lembre de ver também 

um coagulograma, ver se não tem INR alargado e quando for nesses casos opte por sítios que são de 

mais fácil contração, EVITE FAZER SUBCLÁVIA. 

▪ Lembrar de orientar o paciente, ver se ele consente, se ele permite fazer o procedimento se for um paciente 

consciente e orientado. 

▪ Se você tiver disponibilidade de USG veja se aquele vaso não tem trombo. 

▪ Posicionar, se paramentar, fazer a higienização, colocar o capote estéril, luvas estéreis. 

▪ Depois você vai realizar a punção. 
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▪ Aqui esse passo a passo é baseado utilizando a USG. Visualizar o trajeto do fio, se você não está com a USG 

utilizar as outras formas, dilatar, avaliar o fluxo, fazer o curativo, descartar os perfurocortantes e do material 

contaminado no local adequado. 

▪ Lembrar de descrever todo o procedimento no prontuário, solicitar o Rx e sempre verificar se o paciente não 

ficou com nenhuma deformação/complicação local (se ficou sangrando, se não formou enfisema subcutâneo, 

se não fez hematoma) e por último verificar a extremidade do cateter no Rx. 

 

 


