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RESUMO 

Cateteres venosos centrais (CVC) são utilizados há aproximadamente meio século, como  

arsenal auxiliar na manutenção da vida de pacientes graves, porém complicações tem sido 

relacionadas ao seu uso. Dentre outras a infecção da corrente sanguínea (ICS) merece 

destaque. Este trabalho teve como objetivo a análise das características clínicas e 

epidemiológicas de pacientes adultos que utilizaram CVC; conhecer o índice de colonização 

por leveduras e associar fatores de risco para ICS. Foi pesquisada a presença de leveduras em 

156 CVC retirados de 91 pacientes que estavam internados no Hospital Universitário 

Regional de Maringá, no período de fevereiro a agosto de 2008. Desses, 17 CVC estavam 

colonizados e foram removidos de 15 pacientes, dos quais três tiveram infecção hospitalar por 

levedura relacionada ao cateter. Dos dados demográficos houve predomínio do gênero 

masculino; a mediana da idade foi 66 anos e a média do tempo de permanência hospitalar 15 

dias. Das condições clínicas de base a mais comum foi hipertensão arterial sistêmica e das 

doenças que motivaram à internação houve predomínio as doenças do aparelho respiratório. 

Dos CVC colonizados; quanto ao tipo houve predomínio o de infusão (88,24%); em relação 

ao número de lúmen à preferência foi duplo-lúmen (60,00%) e local de maior inserção veia 

subclávia direita (47,06%).   A espécie mais encontrada como colonizador foi 

Candidaparapsilosis. Todos os pacientes com cateteres colonizados estavam em vigência de 

antibióticos, mas não houve diferença entre o grupo não colonizado (p=0,31). Outros fatores 

de risco, nutrição parenteral total e hemodiálise foram significativamente mais freqüentes 

neste grupo. A mortalidade no grupo dos pacientes que tiveram os CVC colonizados foi 

significativamente maior que dos pacientes com cateteres não colonizados (p = 0,01).   

Palavras-chaves: Epidemiologia, Cateter venoso central, Colonização por leveduras, Infecção 

hospitalar.                           


