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RESUMO 

Dentre os avanços tecnológicos observados no cuidado ao recém-nascido de risco, destaca-se 

a terapia intravenosa. Para implementá-la, faz-se necessária a obtenção de um acesso vascular.  

Sendo assim, a utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) mostra-se como 

uma técnica que possibilita a obtenção de um acesso vascular seguro, por tempo prolongado, 

associado a um menor risco de infecção. O estudo ateve-se à assistência de enfermagem no 

uso do PICC em uma Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal (UTIN) de um Hospital 

Universitário (HU) no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro (RJ), tendo como 

objetivos identificar o conhecimento dos enfermeiros de uma UTIN acerca da inserção, 

manutenção e retirada do cateter central de inserção periférica; descrever o processo de 

assistência de enfermagem ao recém-nascido com o PICC, através do discurso dos 

enfermeiros de uma UTIN; elaborar um protocolo de inserção, manuseio, manutenção e 

remoção do PICC para implementação em uma UTIN. Trata-se de um Estudo descritivo, com 

abordagem qualitativa, cujos dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo, 

segundo Bardin. As unidades de significado que emergiram do estudo possibilitaram a 

construção de duas Categorias Analíticas: 1) O conhecimento do enfermeiro acerca da 

utilização do cateter central de inserção periférica; 2) Subsídios para a assistência de 

enfermagem neonatal na utilização do cateter central de inserção periférica. Dessa forma, foi 

possível constatar que a utilização do PICC é de grande importância na Neonatologia devido 

aos inúmeros benefícios que este procedimento proporciona ao recém-nascido, principalmente 

no que diz respeito à diminuição de punções periféricas e, consequentemente, diminuição da 

dor e do estresse, além de promover um acesso venoso seguro para infusão da terapia 

prescrita. Assim, é necessário que a equipe de enfermagem esteja preparada e treinada para 

prestar uma assistência de qualidade após a inserção desse cateter. No entanto, constatou-se 

que existem lacunas entre o conhecimento acumulado pelos enfermeiros e a realização da 

técnica. Os registros de enfermagem acerca do PICC foram feitos inadequadamente, e os 

enfermeiros mostraram divergências principalmente em relação ao procedimento de inserção 

e manutenção do cateter. O estudo traz como contribuição a elaboração e posterior validação 

de um protocolo institucional para inserção, manuseio e manutenção do PICC, além da 

reformulação da ficha de controle do cateter, já existente no setor. Para tanto, torna-se 

necessária uma parceria com a Educação Permanente do hospital visando ao treinamento da 

equipe de enfermagem em relação ao manuseio, manutenção e remoção desse cateter.  

Descritores:  Enfermagem neonatal. Cateterismo Venoso Central. Recém-nascido. 
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ABSTRACT 

Despite all technological advances observed in high-risk newborn care, the 

intravenous therapy stands out. In order to implement this therapy, it is needed to obtain a 

vascular access. In that way, the use of Peripherally Inserted Central Catheters (PICC) shows 

itself as a technique that allows the obtaining of a safe vascular access for a prolonged time 

added to a lower risk of infection. This study focused on the nursing care of PICC on an 

Intensive Care Unit (ICU) of a University Hospital (UH) in the city of Niterói, state of Rio de 

Janeiro (RJ), and aims to identify the ICU-nurses knowledge about the insertion, maintenance 

and removal of PICC; describe the nurse care of high-risk newborn using PICC by ICU 

nurses; elaborate a protocol of PICC’s insertion, handling, maintenance and removal for a 

ICU implementation. This is a descriptive study with qualitative approach and the collected 

data subjected to content analysis according to Bardin.  The emerged meaning units of this 

study allowed the separation in two themes: 1) The nurse’s knowledge about PICC uses, 2) 

Subsides for neonatal nursing care in the use of PICC. Thereby, it was possible to identify that 

PICC’s uses is of great importance in neonatology due to a wide benefits to high-risk 

newborn, mainly by decreasing the peripheral punctures and associated pain and stress, in 

addition to promote a safe venous access to prescribed therapy infusion. Thus, it is necessary 

that the nursing team is prepared and trained to provide quality care after PICC’s insertion. 

However, it was founded gaps between accumulated knowledge by nurses and the technical 

performing. The records about the PICC’s technique are improperly and the nurses show 

divergences about insertion and maintenance procedures. This study contributes to elaborate 

and rear validation of an institutional protocol to insertion, handling, maintenance of the 

PICC, besides the reformulation of a catheter control plug already used in the sector. For this, 

it becomes necessary a partnership with Continuing Education of the hospital seeking the 

training of the nursing staff in relation of the maintenance and handling the catheter. 

Keywords: Neonatal nursing; Central Venous Catheterization; Newborn   
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1 INTRODUÇÃO       

 

1.1 MOTIVAÇÃO DO ESTUDO 

 

 A presente pesquisa teve como objeto de estudo a assistência de enfermagem no uso 

do cateter central de inserção periférica (CCIP)

 na Unidade de Tratamento Intensivo 

Neonatal (UTIN) de um Hospital Universitário. 

 O interesse pelo tema surgiu desde a época de Residente de Enfermagem Pediátrica de 

um Hospital Universitário do Estado do Rio de Janeiro, onde prestava assistência à crianças 

com leucemia. Foi então que recebi treinamento e tive meu primeiro contato com tal cateter. 

Desde então, procuro acompanhar a evolução da tecnologia de cateteres utilizados na terapia 

intravenosa.  

Como enfermeira da UTIN do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), participei da elaboração do curso de 

aperfeiçoamento denominado “Habilitação em Inserção de Cateter Central de Inserção 

Periférica (PICC)”, ministrado para enfermeiros da mesma Instituição. Atualmente, como 

enfermeira da rotina da UTIN do HUAP, tenho a oportunidade de dar continuidade, com mais 

frequência, à minha experiência com a utilização do PICC.  

É válido esclarecer que o processo de implantação do cateter na UTIN do HUAP 

começou em 2008, e que não há, na referida Unidade, um protocolo de inserção e manutenção 

do PICC, apesar da exigência do Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro 

(COREN/RJ) de que toda Unidade que utilize esse cateter, tenha um protocolo institucional a 

respeito. Todavia, ressalta-se que existe na UTIN uma ficha de acompanhamento do PICC 

(ANEXO A), que é preenchida pelo enfermeiro, na qual constam dados como nome do 

recém-nascido, peso, indicação para o PICC, motivo da retirada, entre outros itens.  

A partir de um levantamento das fichas dos 276 cateteres instalados até março de 

2014, constatou-se que mais da metade não estavam preenchidas corretamente, sendo que na 

maioria delas faltavam dados como motivo da retirada do cateter, tempo de permanência e 

confirmação da localização da ponta do cateter através do RX.  

Um destaque importante foi que dentre as 276 fichas analisadas, apenas 105  

continham o registro do motivo de retirada do cateter, sendo que 46 cateteres haviam sido 

retirados por motivo de obstrução ou rompimento, resultando daí a minha motivação para 

                                                           
Ou PICC, sigla em Inglês para Peripherally Inserted Central Catheter. 
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realizar este estudo. 

 A literatura  pesquisada  mostra que a obstrução e a ruptura são as principais causas 

de remoção do PICC antes do término do tratamento, fato que pode estar relacionado ao 

inadequado uso do cateter, evidenciando assim que, na prática, o seu manuseio é tão 

importante quanto a sua inserção, inclusive no que diz respeito à manutenção. Portanto, 

ressalta-se a importância de capacitar a equipe de enfermagem para o manuseio adequado do 

dispositivo, visto que as perdas do cateter podem estar relacionadas, principalmente, aos 

cuidados necessários à sua manutenção.
1,2,3,4 

O uso crescente do PICC nessa Unidade levou a 

um decréscimo gradativo de outros tipos de acesso venoso central, como a dissecção venosa, 

um procedimento passível de causar maiores complicações.
5
 Sendo assim, após cinco anos de 

utilização do PICC, considera-se importante caracterizar as práticas profissionais adotadas em 

relação à inserção, manutenção e retirada do cateter, fornecendo às equipes de enfermagem e 

multidisciplinar, subsídios para avaliação da qualidade do cuidado, e também uma proposta 

de melhoria nas ações do cuidar. 

A meta da terapêutica é que o PICC seja removido ao término do tratamento. Partindo 

das observações no desenvolvimento das atividades profissionais, foi possível verificar que tal 

fato não vem sendo uma constante na UTIN do HUAP, já que muitos cateteres são retirados 

precocemente, talvez por alguma falha no seu processo de manutenção; e que muito se fala 

em relação ao treinamento para inserção do PICC, como rotina, mas pouco se faz em relação 

ao treinamento das equipes para o seu correto manuseio. A propósito, considera-se pertinente 

a seguinte observação: 

A responsabilidade pelos cuidados com o cateter é do enfermeiro com qualificação; 

entretanto, o cateter é manipulado por técnicos e auxiliares de enfermagem. Assim, é 

necessário que todos os profissionais da equipe de enfermagem que atuam na 

unidade de terapia intensiva neonatal recebam qualificação no procedimento de 

inserção e manutenção do PICC.
6:125 

Considera-se que a sensibilização, o envolvimento e a valorização da equipe de 

enfermagem, no que concerne ao cuidado do paciente com PICC, na visão tecnológica, 

contribuem para a reflexão sobre a prática e o cuidado com o dispositivo, minimizando as 

suas perdas prematuras.
7 

Desta vivência foram elaboradas as seguintes questões norteadoras: 

Como ocorre a assistência de enfermagem na utilização do PICC na UTIN do HUAP?  Como 

se apresenta o conhecimento do enfermeiro da UTIN do HUAP a respeito do PICC em seu 

cotidiano assistencial?     
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1.2 OBJETIVOS 

 

 Identificar o conhecimento dos enfermeiros de uma UTIN acerca da inserção, 

manutenção e retirada do PICC; 

 Descrever o processo de assistência de enfermagem ao recém-nascido com o PICC, 

através do discurso dos enfermeiros de uma UTIN; 

 Elaborar um protocolo de inserção, manuseio, manutenção e remoção do PICC para 

implementação em uma UTIN. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

 

Considerando, como foi dito, que a utilização do PICC é uma técnica que possibilita a 

obtenção de acesso venoso seguro por tempo prolongado, associado ao menor risco de 

infecção, quando comparado a outros tipos de cateteres profundos, e que vem sendo 

amplamente utilizada em UTIN para melhorar o cuidado prestado ao recém-nascido, justifica-

se o estudo por ser necessário realizar um levantamento dos problemas encontrados em 

relação à assistência prestada na utilização do PICC para, após análise dos dados, buscar um 

cuidado de enfermagem sistematizado para o uso do cateter. 

A relevância está nos benefícios que poderá gerar para as equipes de enfermagem e 

multidisciplinar, não só pelo aperfeiçoamento do uso desse dispositivo, mas principalmente 

para o recém-nascido, que terá assegurada uma assistência de qualidade sem riscos, através de 

cuidados atraumáticos que minimizem a dor, o estresse, a exposição a riscos e as 

complicações.   

Sendo a utilização do PICC, como tecnologia do cuidado,  um processo relativamente 

novo na Enfermagem, constata-se uma carência de estudos que descrevam a utilização deste 

cateter na assistência em UTIN. Diante disto, o estudo almeja contribuir com a ampliação do 

conhecimento da equipe de enfermagem acerca do uso do PICC, propondo o uso adequado 

desse dispositivo, bem como a melhoria do atendimento qualificado ao recém-nascido. 

Espera-se que os resultados deste estudo auxiliem na reformulação e melhor utilização 

da ficha de acompanhamento do PICC, propiciem a elaboração de um protocolo institucional 

a fim de que possam subsidiar o levantamento de um diagnóstico situacional do serviço, 

contribuindo para o alcance da melhoria dos indicadores relacionados à utilização do cateter 

na Unidade em questão, além de proporcionar a possibilidade de criação de um banco de 
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dados que servirá de base para novos estudos, buscando manter a atualização dos 

conhecimentos sobre esta temática, a partir de sua inserção na linha de pesquisa Atenção 

Integrada à Saúde da Mulher e da Criança do Programa de Mestrado Profissional em 

Saúde Materno Infantil da Universidade Federal Fluminense. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

  

2.1 O RECÉM- NASCIDO, A UTI NEONATAL E A ENFERMAGEM 

 

 Durante vários séculos as crianças não eram vistas como parte integrante da sociedade. 

Consideradas um Ser sem alma, eram tratadas com indiferença sendo comuns as práticas de 

aborto e infanticídio. Como não existiam estabelecimentos voltados para os cuidados destas 

crianças, as taxas de mortalidade infantil e de RN pré termo eram altas.
8 

Os cuidados neonatais modernos surgiram na França, em 1880, com a invenção da 

incubadora pelo obstetra Stephane Etienne Tarnier e da sofisticação de técnicas e 

equipamentos para garantir a sobrevida de bebês pré termos, até então considerada inviável.
8
 

Em 1914, o pediatra Julius Hess, com o apoio da enfermeira Evelyn Lundeen, criou o 

primeiro centro de tratamento para recém nascidos pré termos. Sua preocupação era formar 

um centro que atendesse ao recém-nascido após deixar a sala de parto, garantindo-lhe 

cuidados especializados de enfermagem mediante utilização de equipamentos próprios para o 

controle e manutenção da vida dessas crianças.
8 

É importante ressaltar que a enfermagem teve 

papel importante no desenvolvimento da Neonatologia, fato reconhecido pelo pediatra Julius 

Hess ao publicar um artigo científico a respeito dos melhores resultados nos cuidados ao 

recém-nascido pré termo realizados por enfermeiras bem treinadas.
8 

Entre 1960 e 1970, a Neonatologia foi desenvolvida como uma especialidade na 

Academia Americana de Pediatria, sendo as seguintes tecnologias responsáveis pelos grandes 

avanços na assistência aos recém-nascidos prematuros e de alto risco: termorregulação, 

desenvolvimento de aparelhos de calor radiante, ventiladores com baixa pressão inspiratória e 

expiratória, nutrição parenteral, uso de cateteres para infusão venosa e transporte neonatal.
9 

Na década de 90, o enfoque foi o cuidado com a família. Passou-se a valorizar a 

permanência dos pais na UTIN, prática que vem sendo amplamente incentivada por favorecer 

o fortalecimento do vínculo entre os pais e o RN, o que é de grande importância para o 

sucesso de qualquer terapêutica.
8 

 No decorrer da história, foram surgindo cada vez mais locais especializados, que 

buscavam, por meio dos cuidados prestados por uma equipe multiprofissional, eliminar os 

agravos no crescimento e desenvolvimento dos RN, garantindo-lhes uma sobrevida com 

qualidade; além de favorecer a formação e manutenção de vínculo familiar. Tais 

preocupações culminaram no surgimento das atuais Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, 

hoje caracterizadas por seu aporte tecnológico.
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De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, em 2010 houve 2.857.011 nascidos 

vivos. Dessa totalidade, 201.929 foram pré termos com idade gestacional entre 22 e 36 

semanas, sendo a maioria (84,1%) neonatos com idade gestacional entre 32 e 36 semanas.
10 

A principal população atendida na UTIN caracteriza-se por recém-nascidos pré termos 

(RNPT) que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), são aqueles com idade 

gestacional inferior a 37 semanas. Trata-se de um grupo amplo e heterogêneo, pois inclui 

crianças desde o limite de viabilidade até próximo ao termo, apresentando características 

fisiológicas e patológicas muito variáveis.
11 

Uma das particularidades do período neonatal são as altas taxas de morbimortalidade 

que ocorrem por se tratar de uma fase muito frágil do Ser humano, e de alta propensão à 

ocorrência de sequelas, muitas vezes incapacitantes e de longa duração. Para que haja 

diminuição dessas taxas e recuperação de alguma patologia que venha a acontecer neste 

período sem que ocorram sequelas, é indicado o encaminhamento do recém-nascido à 

UTIN.
12 

As UTIN representam uma das áreas de saúde de maior desenvolvimento tecnológico, o 

que implica em uma progressiva melhora do atendimento com a introdução ampla de 

equipamentos, instrumentos e artefatos, saberes específicos e procedimentos técnicos. A 

enfermagem neonatal vem acompanhando essa evolução e assumindo o conhecimento da 

repercussão que a tecnologia leva às práticas de cuidar e de cuidado do recém-nascido nas 

unidades neonatais, principalmente na terapia intensiva.
9 

Na UTIN, o RN encontra-se exposto a tratamentos específicos e invasivos devido à 

imaturidade fisiológica, patologias congênitas ou decorrentes do nascimento. É um local 

repleto de equipamentos e rico em tecnologia, onde uma equipe multidisciplinar integrada por 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos e nutricionistas, dentre outros, é responsável 

pelos cuidados prestados.  

Esse ambiente, embora imprescindível pela tecnologia sofisticada que assegura a vida, é 

também considerado hostil pela agressividade das técnicas e procedimentos invasivos aos 

quais os RN são submetidos. Sendo assim, a tecnologia como fundamento do cuidado 

neonatal, requer um repensar de todas as formas de relacionamento entre bebês, profissionais 

e família, na adequação de sua utilização a diversos saberes, oferecendo cuidado 

individualizado, seguro, ético e humano.
8 

É de responsabilidade do enfermeiro neonatologista, entre outras atividades, promover a 

adaptação do RN ao meio externo (mantendo equilíbrio térmico adequado, oxigenação, 

controle de luz, som, umidade e estímulos); observar o quadro clínico (monitorando sinais 
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vitais e empregando procedimentos de assistência especial); fornecer alimentação adequada 

para suprir as necessidades metabólicas; controlar infecções; estimular o RN; orientar os pais; 

estimular visitas dos familiares; elaborar e manter um plano educacional; organizar, 

administrar e coordenar a assistência de enfermagem ao RN e à mãe; desenvolver atividades 

multidisciplinares; orientar o ensino; supervisionar os cuidados prestados e assumi-los  junto 

aos pacientes mais críticos.
12

Para que possa desenvolver estas atividades, é preciso que o 

enfermeiro detenha grande conhecimento científico, habilidade técnica e capacidade de 

realizar avaliações particularmente criteriosas dos pacientes sob seus cuidados.
13 

Estudo realizado na Argentina mostra que a atenção ao RN realizada por enfermeiros na 

UTIN, é amplamente reconhecida.
14

 Entre os profissionais envolvidos no cuidado perinatal, o 

enfermeiro é um dos mais essenciais. Outro estudo realizado nos Estados Unidos destaca a 

enfermeira neonatal como o esteio da UTIN. É ela quem trabalha, juntamente com o médico, 

na decisão de condutas de tratamento, realiza assistência direta ao neonato e oferece suporte 

emocional às famílias.
14 

No Brasil, o Art. 11 da Lei n° 7.498/86, que regulamenta o exercício 

profissional de enfermagem, dispõe que cabe privativamente ao enfermeiro o cuidado direto 

de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, cuidados de enfermagem de maior 

complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar 

decisões imediatas.
15

 

 

Sendo esses cuidados evidenciados na UTIN, constata-se a importância da atuação do 

enfermeiro neonatal na implantação daqueles que visam o desenvolvimento físico, psíquico e 

social do RN. Portanto, é uma realidade nas instituições de saúde o reconhecimento do 

trabalho desenvolvido por este profissional como um dos mais importantes dentro da equipe 

multiprofissional que presta assistência ao RN.
14  

Nesse contexto, faz-se necessário que o enfermeiro esteja em constante processo de 

capacitação teórica e prática, conhecendo as novas tecnologias, além de ser um profissional 

capaz de aplicar os novos adventos tecnológicos ao processo de cuidar em saúde.
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2.2  TERAPIA INTRAVENOSA 

 

A terapia intravenosa teve seu início no período renascentista, com as descobertas da 

circulação sanguínea, da agulha hipodérmica e da primeira transfusão sanguínea. No decorrer 

do século XIX, inúmeros foram os estudos e os saberes dele advindos a respeito da 

terapêutica venosa com o intuito de propiciar ao paciente um tratamento mais seguro e 

eficaz.
16 

No final da década de 20 verificou-se que um vaso central, como a veia cava superior, 

poderia ser alcançado através de um acesso periférico sem danificar a veia. Na década de 50 

foi comprovada a eficácia do procedimento quando se observou que as drogas que atingiam 

os grandes vasos tornavam-se mais diluídas, assim diminuindo os riscos de reações 

inflamatórias e de trombose química.
6 

Na década de 70, nos Estados Unidos, desenvolveu-se um dispositivo que, inserido em 

vasos periféricos e progredindo até os vasos centrais, adquiria características de cateter 

central.
16 

De 1980 a 2000 intensificaram-se os avanços tecnológicos em terapia intravenosa na 

Neonatologia, beneficiando os recém nascidos de alto risco que necessitassem de um acesso 

venoso seguro por tempo prolongado.
17 

Constata-se, portanto, que os avanços tecnológicos têm sido observados cada vez mais 

na área da saúde, não sendo diferente em Neonatologia, no cuidado ao recém-nascido de 

risco, contribuindo significativamente para a redução da morbimortalidade neonatal. Dentre 

esses avanços, a terapia intravenosa destaca-se como um recurso terapêutico de fundamental 

importância, tendo como principal finalidade a  administração de medicamentos e soluções 

diretamente na corrente sanguínea.  

A propósito, a terapia intravenosa é uma das responsabilidades legais do enfermeiro, 

definida pela já citada Lei nº 7498/86
15

, devido ao seu caráter de alta complexidade e aos 

riscos iminentes. A preocupação com este procedimento é ainda maior quando se trata de 

neonatos face aos riscos de infecção, exposição à dor, estresse e às dificuldades na sua 

realização, devido à vulnerabilidade do recém-nascido e da sua fragilidade capilar.  A 

propósito, a literatura científica consultada confirma que 

 
a modernização dessas unidades e o aumento da taxa de sobrevivência de RN 

fizeram com que o número de procedimentos e terapias realizadas crescessem e se 

modificassem. Um exemplo disso é a terapia infusional que, dependendo da 

condição clínica do neonato, torna-se um procedimento rotineiro, apesar de ser 

doloroso e causar estresse e sofrimento.
18:163 
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 Para implementar a terapia intravenosa, faz-se necessária a obtenção de um acesso 

vascular a fim de viabilizar o tratamento prescrito. O acesso vascular se dá por meio de uma 

punção venosa, cuja obtenção e manutenção são parte do processo de trabalho da 

enfermagem. Devido aos vários fatores de risco associados à obtenção do acesso vascular em 

neonatos, o conhecimento científico e a destreza manual do enfermeiro representam 

diferencial importante no momento dessa intervenção.
18 

Nessa perspectiva, é considerada imprescindível pela equipe de saúde a preocupação 

com a manutenção de um acesso venoso seguro, que possibilite a implementação da 

terapêutica com o mínimo de exposição às complicações, à dor e ao estresse. Sendo assim, 

diversas técnicas e dispositivos foram desenvolvidos visando a obtenção de um acesso venoso 

seguro para os recém nascidos. Entre eles estão: o cateter intravascular periférico (CIP), o 

cateter umbilical, o cateter venoso central (CVC) inserido cirurgicamente, e o cateter central 

de inserção periférica (PICC).
19 

O acesso venoso periférico se dá por meio de punção periférica da veia através de um 

cateter curto de silicone sobre agulha JELCO®, que é inserido pela equipe de enfermagem. 

Trata-se de um acesso de curta duração, além de apresentar algumas limitações, como ser 

inadequado à infusão de soluções com concentrações maiores que 12,5% ou vesicantes, como 

alguns antibióticos e drogas vasoativas.
20 

O cateterismo umbilical é um procedimento não cirúrgico, geralmente realizado pelo 

médico, mas recentemente vem sendo feito também pelo enfermeiro, desde que seja 

habilitado por meio de curso específico de capacitação, de acordo com a Resolução COFEN 

nº 388/2011.
21 

O cateter é inserido pelo coto umbilical ainda gelatinoso, o que facilita o 

procedimento.  É a primeira opção para a obtenção de acesso no recém-nascido, porém, vem 

sendo gradativamente substituído por novos procedimentos, não só devido às complicações 

que pode ocasionar, tais como trombose, perfuração vascular, necrose hepática, perfuração 

cardíaca e enterocolite necrosante, mas principalmente pelo curto período de permanência.
22,23 

O cateter venoso central inserido cirurgicamente é um procedimento realizado pelo 

médico, em que ocorre a incisão da pele por meio da qual se introduz o dispositivo na veia, 

mantendo-o fixo através de pontos cirúrgicos.
24

Este procedimento é a última escolha para 

obtenção de acesso venoso por estar relacionado ao maior risco de infecção. Além disso, a 

literatura indica que o procedimento apresenta grande risco de ocorrência de pneumotórax e 

hemotórax, estando também associado a maiores custos relacionados à anestesia e ao caráter 

invasivo do procedimento de inserção.
5 
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2.3 CATETER  CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC)
 

 

Dentre as novas tecnologias assistenciais em Neonatologia, destaca-se o PICC, sigla 

em Inglês que designa o Cateter Central de Inserção Periférica.  

No Brasil, este dispositivo foi introduzido somente na década de 90 por médicos e 

enfermeiros que trouxeram a técnica do exterior, e a Sociedade Brasileira de Enfermeiros em 

Terapia Intensiva (SOBETI) foi a primeira entidade científica a qualificar e certificar os 

enfermeiros para inserção do PICC.
6 

A partir daí, a utilização deste cateter vem se mostrando 

extremamente necessária sob o ponto de vista da humanização da assistência, além de ser uma 

alternativa cada vez mais adotada para a manutenção de um acesso venoso seguro e 

prolongado em UTIN. 

Sua implantação é atribuição do enfermeiro. A Resolução COFEN nº 258/2001, no 

Artigo 1º, considera lícito ao enfermeiro a inserção do PICC, mas complementa no Artigo 2º 

que todo enfermeiro que desejar desempenhar essa atividade, deverá submeter-se a um curso 

de qualificação devidamente regulamentado.
25 

Trata-se de um dispositivo vascular longo e flexível, constituído de silicone ou 

poliuretano, de único ou duplo lúmen e comprimento que varia de 8 a 75 cm que, inserido 

perifericamente, progride até a veia cava superior ou inferior, adquirindo característica de um 

cateter central. 

Esses materiais são bio e hemocompatíveis e menos trombogênicos, dificultando a 

agregação de microorganismos em sua parede, razão por que podem permanecer por 

período prolongado, que vai desde várias semanas até seis meses de terapia 

intravascular para administração de antibióticos, nutrição parenteral e 

quimioterapia.
26:71 

 

A National Association of Vascular Acess Networks (NAVAN) e a Infusion Nurses 

Society (INS) definem como cateter central, o dispositivo vascular que tem sua extremidade 

distal anatomicamente posicionada no terço inferior da veia cava superior, próximo à junção 

da veia cava com o átrio direito. Se inserido pelas extremidades inferiores, deve ter sua ponta 

alojada no terço superior da veia cava inferior, ao nível do diafragma.
27, 28 

A utilização de dispositivos intravasculares em UTIN vem ganhando espaço cada vez 

maior, devido à necessidade de garantir um acesso venoso de segurança para o fornecimento 

de drogas e nutrientes indispensáveis ao tratamento do recém-nascido de risco, assegurando 

assim a sua eficácia e a qualidade da assistência.
29 

A inserção do PICC deve considerar, além da capacitação do profissional, alguns 

fatores como calibre e tamanho do cateter (medido conforme a veia selecionada), sítio de 
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punção venosa, preparo do material, paramentação de barreira máxima, tipo de terapêutica a 

ser utilizada, organização do ambiente (geralmente realizado à beira do leito) e condições 

clínicas do neonato.
30 

Por se tratar de um cateter de longa permanência e de relativamente fácil instalação, 

apresenta vantagens como confiabilidade de acesso; inserção menos traumática; menor risco 

de ocorrência de flebite química, extravasamento e infiltração de líquidos e administração de 

medicamentos irritantes e/ou vesicantes.  

 
As vantagens apresentadas na utilização desse procedimento são manter preservados 

os demais acessos venosos, menor risco de infecção em relação a outros dispositivos 

vasculares centrais, melhor hemodiluição das drogas, menor desconforto e dor, 

redução do estresse do paciente, maior facilidade de inserção/manuseio, diminuição 

do tempo e do estresse da equipe pelas punções repetitivas, menor risco de 

hemotórax e pneumotórax e fácil manipulação.
31:33 

 

 Em razão das suas vantagens e por atender a todas as necessidades do recém-nascido, a 

utilização do PICC na UTIN tem sido bastante difundida. Como referido, tem como indicação 

a necessidade de manter um acesso venoso profundo por tempo prolongado, ministrar 

soluções hipermolares como nutrição parenteral, solução glicosada em concentração maior 

que 12,5%, aminas vasoativas e administrar soluções vesicantes e irritantes. Em contrapartida, 

a utilização do PICC está contra-indicada para ministrar grandes volumes “em bolus”, em 

casos de rede venosa não preservada por punções repetidas com formação de hematoma e 

trombo, e em casos de lesões cutâneas no local de inserção.
32 

Vale ressaltar que o PICC é recomendado como um acesso de primeira escolha, e não 

como um último recurso, e que sua indicação deve ser discutida com os integrantes da equipe 

multiprofissional com o intuito de programar, em conjunto, a conduta terapêutica, 

favorecendo o sucesso das ações do cuidar. Nesse contexto, o enfermeiro tem um papel 

primordial, visto que é de sua responsabilidade a inserção, manutenção e retirada do PICC, 

como já mencionado. 

 A via intravenosa é amplamente utilizada como método intervencionista para 

administração de medicamentos, e até mesmo para nutrição. Quando se trata de neonatos, a 

dificuldade para obtenção de acesso venoso é maior devido à limitação da rede venosa, 

pequena área de superfície corpórea, massa muscular reduzida e fragilidade da parede 

vascular. Sendo assim, trata-se de um dos procedimentos mais difíceis realizados em UTIN, 

porque a perda do acesso venoso frequentemente causa a interrupção na infusão de líquidos e 

eletrólitos, comprometendo a eficácia do tratamento. 
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 Além disso, as repetidas venopunções a que são submetidos os neonatos, 

comprometem ainda mais os vasos periféricos, provocando complicações locais ou sistêmicas 

que podem, muitas vezes, culminar na necessidade de uma dissecção venosa.
33 

Sabe-se que os acessos venosos são divididos em centrais e periféricos, de acordo com 

a localização final da ponta do cateter. Em Neonatologia, os acessos centrais são os mais 

indicados pelo maior tempo de permanência, o que facilita o tratamento, e por ser mais 

apropriado para a infusão de soluções irritantes/vesicantes, como foi dito.
30 

Nesse contexto, o 

PICC tem se mostrado muito eficaz, já que reduz o número de punções venosas periféricas, 

diminuindo não só a dor e o desconforto, como também a manipulação do RN, medida tão 

difundida em relação a pré-termos extremos, minimizando possíveis complicações. É 

benéfico também para a equipe que presta os cuidados ao RN, já que diminui o estresse 

causado pelas inúmeras tentativas de punção venosa. 

 Um ensaio clínico randomizado, realizado nos Estados Unidos, comparou a utilização 

de cateteres venosos periféricos e PICC em 63 recém-nascidos de muito baixo peso, 

detectando diferença significativa entre o número de tentativas de punções durante o 

tratamento, assim como no número de cateteres utilizados (ambos menores no grupo do 

PICC). O estudo concluiu que o uso do PICC diminui sensivelmente o número de 

procedimentos dolorosos, tem um tempo maior de durabilidade na utilização em comparação 

a acessos venosos periféricos e não aumenta a incidência de sepse infecciosa. 
1
 

Até o ano 2008, foram estimados 2,5 milhões de PICC inseridos anualmente nos 

Estados Unidos da América (EUA), e 5 milhões em todo o mundo. Atualmente, nos EUA, 

enfermeiros inserem aproximadamente 60% de todos os PICC, com média de 1800 “times de 

PICC” formados por enfermeiros em todo o país.
1
Sendo assim, no Brasil, é de fundamental 

importância que os enfermeiros se empenhem no sentido de buscar a capacitação e cada vez 

mais o aprimoramento em relação a essa tecnologia, que tantos benefícios traz à prática 

assistencial em Neonatologia. 

 A enfermagem é de vital importância nos cuidados ao PICC e na assistência prestada 

ao RN. É fato que a enfermagem neonatal deve se debruçar sobre esse grande desafio que é a 

manutenção de cateteres venosos centrais.
29 

Entretanto, por se tratar de um procedimento 

invasivo, a utilização do PICC não está isenta de riscos. A literatura aponta como potenciais 

complicações: flebite, infecção local, trombose, embolia, sepse, extravasamento da infusão, 

oclusão e ruptura do cateter, sendo que essas complicações podem ser divididas em diversas 

etapas, como ilustrado no quadro a seguir: 
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Etapas das complicações decorrentes da utilização do PICC 

DURANTE 

INSERÇÃO 

Secção do cateter pela agulha, punção arterial, hematoma, arritmia 

cardíaca 

NAS PRIMEIRAS 

24h 

Sangramento, hematoma, edema, posição inadequada da ponta do 

cateter 

COMPLICAÇÕES 

TARDIAS 

INFECCIOSAS:  

infecção no sítio de inserção, 

flebite, celulite/abscesso, 

sepse, endocardite 

NÃO INFECCIOSAS:  

mau posicionamento do cateter, 

perfuração do endocárdio e 

miocárdio, ruptura do cateter, 

trombose venosa, flebite mecânica, 

flebite química, oclusão do cateter 

DURANTE A 

RETIRADA 

Ruptura do cateter levando à embolia, trombose e arritmia cardíaca 

Fonte: adaptado de Rotina para Cateter Venoso Central de Inserção Periférica em Neonatos
32

 

 

 

As vantagens proporcionadas pela utilização do PICC contrapõem-se às complicações 

que podem advir do seu uso.
33

Sob esse prisma, o PICC é, sem dúvida, o dispositivo mais 

indicado atualmente na terapia intravenosa prestada ao RN.  Trata-se de um procedimento que 

não apresenta grande dificuldade de realização para quem possui experiência em punção 

venosa neonatal, além de apresentar menor taxa de infecção da corrente sanguínea, quando 

comparado aos outros cateteres. Porém, como dito anteriormente, não é isento de 

complicações, daí a importância de se observar o que preconiza a literatura: 

O cuidado com o PICC implica em uma avaliação contínua, decorrente dos riscos 

inerentes a este procedimento. Para maior segurança do RN, é necessária a inserção 

de um protocolo onde todas as etapas do procedimento, acrescido do seu adequado 

manuseio frente às intercorrências detectadas sejam contempladas, visando a 

garantia do atendimento prestado.
17: 1828 

 

 

A equipe de enfermagem tenha conhecimento sobre todos os aspectos que envolvem 

o uso do cateter epicutâneo, além dos riscos aos quais os recém-nascidos submetidos 

a tal procedimento estão expostos, a fim de utilizarem medidas de prevenção, 

controle e detecção das possíveis complicações.
35: 6 
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A manutenção do dispositivo requer atenção dos profissionais, devido à significativa 

incidência de eventos adversos e complicações que poderão advir de cuidados 

inadequados. É de extrema importância a capacitação e a educação permanente de 

toda equipe de enfermagem quanto ao manuseio do dispositivo, promovendo 

estratégias que visem qualificar a assistência, com consequente diminuição da 

remoção precipitada do cateter e das complicações relacionadas ao seu uso, 

certificando assim, a segurança do recém-nascido.
36:381 

 

 
O enfermeiro intensivista assume importante papel na prática de inserção do PICC, 

que se tornou mais uma opção terapêutica para o paciente. Essa nova atividade traz consigo 

também novas responsabilidades que englobam desde o preparo técnico profissional, 

capacidade de avaliação e tomada de decisões, abordagem do paciente e sua família e a 

relação do enfermeiro dentro da Instituição, sendo necessário, portanto, haver um reforço nos 

treinamentos institucionais quanto ao manuseio e à manutenção do cateter.
1 

Além disso, é de fundamental importância que o enfermeiro oriente o responsável pelo 

neonato sobre a utilização do dispositivo, apresentando suas vantagens e desvantagens, bem 

como a indicação de uso do mesmo. Também se faz necessária a elaboração e implementação 

de uma ficha de controle na qual constem informações como identificação do RN, dados do 

cateter, esclarecimentos sobre a inserção do cateter, veia puncionada, possíveis intercorrências 

durante a inserção, confirmação da ponta do cateter através de RX, curativos e retirada do 

cateter.
30 

Todo este processo torna-se imprescindível para que haja uma assistência 

sistematizada e melhoria na qualidade do cuidado, em especial na UTIN. 

 

2.4 DIRETRIZES PARA A ASSISTÊNCIA NEONATAL NA UTILIZAÇÃO DO PICC 

 

 A assistência ao RN que necessita de terapia intravenosa requer do enfermeiro 

habilidades e conhecimentos específicos, tais como: características anatômicas e fisiológicas, 

padrões de crescimento e desenvolvimento, bem como elaboração de diretrizes assistenciais 

que embasem a prática e norteiem a escolha do melhor dispositivo intravenoso, tendo por base 

as necessidades da clientela.
36,37

A utilização da sistematização no cuidado ao RN garante a 

qualidade e a organização da assistência, o que promove maior sobrevida e menor tempo de 

permanência da criança na UTIN.
38 

Configura-se a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) como uma 

metodologia para organizar e sistematizar o cuidado, com base nos princípios do método 
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científico, tendo como finalidade identificar as situações de saúde-doença e as necessidades 

de cuidados de enfermagem, bem como subsidiar as intervenções de promoção, prevenção, 

recuperação e reabilitação da saúde do indivíduo, família e comunidade.
38 

De acordo com o que regulamenta a Resolução COFEN-358/2009
39

, a SAE é uma 

atividade privativa do enfermeiro que busca, através de métodos e estratégias de trabalhos 

científicos, a identificação das situações de saúde/doença. É a forma como o enfermeiro 

agrega cientificidade à organização de suas ações voltadas à prática do cuidado, de forma 

ordenada e sistemática, estabelecendo efetivamente a melhora na qualidade assistencial. 

A SAE é uma importante ferramenta gerencial utilizada para planejamento, execução, 

controle e avaliação das ações de cuidado direto e indireto ao RN. Sendo de fundamental 

importância para o desenvolvimento de todo processo de terapia intravenosa, que deve estar 

fundamentado em protocolos assistenciais e diretrizes padronizadas, construídos a partir das 

especificidades da clientela e das melhores evidências científicas.
36 

 
A utilização da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) na UTINEO é 

de fundamental importância, pois a assistência qualificada não deve se limitar a 

garantir a sobrevida do prematuro, mas também planejar ações e implementá-las 

conforme as necessidades do cuidado.
38:711 

 

            A experiência profissional mostra que a padronização das ações gera resultados mais 

eficazes e homogêneos. A prática sistematizada pode transformar as ações, padronizando-as e 

favorecendo ao profissional respaldo técnico com fortalecimento de suas habilidades. Infere-

se, pois, que essa padronização, somada à educação permanente e à qualificação para o 

manejo dos recursos tecnológicos, possibilitam aos profissionais uma assistência de boa 

qualidade técnica.
14 

  Para o profissional de saúde, a educação permanente representa uma oportunidade de 

autodesenvolvimento e motivação. Por isso, há necessidade de um programa de capacitação 

dos enfermeiros voltada para a educação permanente, pois esta sustenta o crescimento da 

equipe de enfermagem, considerada fundamental na determinação da qualidade do cuidado.
41 

  
Para se obter uma adequada utilização do PICC, é necessário esclarecer as dúvidas da 

equipe envolvida nos cuidados, sendo imprescindíveis um trabalho de educação continuada e 

a implementação de rotinas específicas que devem ser conduzidas pelo enfermeiro 

qualificado.
17

 

Diante disto, pode-se afirmar que o trabalho da enfermagem na UTIN é um desafio 

constante porque o paciente sob seus cuidados é extremamente vulnerável e dependente da 

equipe, requerendo do profissional vigilância, habilidade, respeito e sensibilidade, além da 
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busca constante por conhecimento científico e aprimoramento técnico frente ao contínuo 

avanço tecnológico nessa área. Tal fato vem fortalecer o que foi dito anteriormente sobre a 

importância da elaboração e implementação de um protocolo para utilização do PICC, de 

acordo com a realidade institucional, visando o alcance de uma assistência de qualidade, além 

da capacitação e treinamento da equipe de enfermagem para o correto manuseio do referido 

dispositivo.  
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

3.1  TIPO DA PESQUISA 

Trata-se de estudo descritivo, com abordagem qualitativa, baseado na análise de 

conteúdo, segundo Bardin. 

A metodologia de pesquisa é o caminho do pensamento a ser seguido. Ocupa um lugar 

central na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a ser adotada para  construir 

uma realidade. Sendo assim, a metodologia é de grande relevância numa pesquisa científica, 

uma vez que é uma etapa preponderante para alcançarem-se os objetivos propostos. 
41 

Um estudo descritivo não pretende compreender as causas, mas observá-las, descrevê-

las sem interferir nas situações, permitindo que elas ocorram naturalmente.
42 

Nesse tipo de 

pesquisa procuram-se hipóteses, pois elas não estão claramente definidas, por isso pretende 

categorizar o problema.
43 

A pesquisa qualitativa, no entanto, trata de uma atividade da ciência que visa a 

construção da realidade, mas que se preocupa com as ciências sociais em um nível de 

realidade que não pode ser quantificado, trabalhando com o universo de crenças, valores, 

significados e outros construtores profundos das relações que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis.
41 

O método de análise de conteúdo tem como principal objetivo a busca de informação, 

considerando ser esta mais que simplesmente um dado, pois é dotada de relevância e 

propósito. Portanto, a informação é uma qualidade do dado, jamais o dado em si. 
44 

Para Bardin, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações visando obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos 

as condições de produção/recepção [...] destas mensagens.
45 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade Federal Fluminense (UFF). Trata-se de 

um hospital escola público, de níveis terciário e quaternário, situado no Município de Niterói, 

com todos os leitos à disposição do Sistema Único de Saúde (SUS). O hospital atende a 

população da Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro, referenciada pela Rede 

através da Central de Regulação de Leitos. 
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O serviço de obstetrícia está localizado no 8º andar, possui um centro obstétrico 

próprio e é referenciado para atenção à mulher em gestação de alto risco. No período em que 

o estudo foi realizado, a maternidade encontrava-se em obras contando com 13 leitos e média 

mensal de 50 partos. O RN chega à unidade neonatal proveniente do centro obstétrico do 

HUAP ou de outra unidade hospitalar via Central de Regulação de Leitos. 

A Unidade Neonatal (UN) é relativamente nova, tendo seu funcionamento credenciado 

na década de 90; até então, a atenção aos RN de alto risco era feita no berçário patológico. A 

denominação UN deve-se ao fato de ser um serviço composto por uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) e uma Unidade Intermediária (UI). Originalmente, a UN era 

localizada no 8° andar do Hospital, mas, no momento da realização do estudo, havia sido 

deslocada para o 5° andar por motivo de obras para adequação do espaço, de acordo com as 

legislações vigentes, ficando a UTIN momentaneamente em um espaço destinado à 

enfermaria de cirurgia infantil que se encontrava desativada, e a UI, em uma enfermaria da 

Pediatria. 

A Unidade Neonatal é composta por uma UTIN com oito leitos, uma Unidade 

Intermediária com sete, e uma unidade denominada “espaço canguru” com capacidade para 

acomodar quatro pares de mãe-bebê. 

No período do estudo, a equipe de enfermagem era composta por 01 Enfermeiro 

Coordenador, 01 Enfermeiro da rotina e 01 auxiliar de enfermagem para organização do setor, 

que cumprem escala diária de 07:00h às 13:00h.  A equipe do plantão diurno tem um total de 

06 enfermeiros e 15 auxiliares/técnicos de enfermagem, enquanto a equipe do plantão noturno 

conta com 03 enfermeiros e 17 auxiliares/técnicos de enfermagem que cumprem a escala no 

regime de 12x60, sendo o plantão diurno de 07:00h às 19:00h e o noturno de 19:00h às 

07:00h. Além da equipe  de enfermagem, a unidade conta com uma equipe multidisciplinar 

composta por médicos, fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista e assistente social. 

 É importante destacar que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa 

da Faculdade de Medicina do Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade Federal 

Fluminense, sendo aprovada conforme Parecer nº CAAE 13777413.4.0000.5243 (ANEXO B) 
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3.3 PARTICIPANTES  DO ESTUDO E CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO 

Participaram da pesquisa nove enfermeiras que atenderam ao critério de inclusão 

estabelecido, qual seja, estarem atuando na UTIN do HUAP no período em que a pesquisa 

fosse realizada, excluindo-se as que se encontravam ausentes por qualquer motivo, no período 

em questão. Foram entrevistadas somente enfermeiras por serem as profissionais reconhecidas 

legalmente como responsáveis pelo cuidado e planejamento da assistência prestada ao RN em 

uso do PICC. Na unidade em que o estudo foi realizado, o auxiliar/técnico de enfermagem 

manuseia o PICC somente para administração de medicação e após orientação do enfermeiro. 

Todas as entrevistadas assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), de acordo com o que prevê a Resolução 466/12  do Conselho Nacional de 

Saúde, após terem recebido esclarecimentos acerca dos aspectos relacionados com a pesquisa, 

dentre os quais: liberdade de se recusar a participar a qualquer momento, sem nenhuma 

penalização; sigilo quanto ao que dissessem a respeito do assunto, anonimato mediante 

utilização de código alfanumérico e privacidade no momento da realização das entrevistas. 

As entrevistadas foram identificadas com a letra “E” (Enfermeira) seguida de 

algarismo arábico de acordo com a ordem cronológica de realização das entrevistas (E1...E9). 

 

3.4  CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participaram do estudo nove enfermeiras com idades entre 28 e 59 anos. Em relação 

ao turno de trabalho, uma era diarista e oito, plantonistas, sendo seis do serviço diurno e duas, 

do noturno. Cinco enfermeiras possuíam especialização em Neonatologia, uma em Terapia 

Intensiva Adulto, uma em Enfermagem Pediátrica, uma em Saúde Pública e uma em 

Educação de Ensino Superior.  Em relação à pós-graduação, uma enfermeira era mestre e 

duas cursavam o Mestrado Profissional em Materno Infantil da Faculdade de Medicina da 

UFF. Todas possuíam vínculo estatutário e apenas uma estava na Instituição há menos de dez 

anos. 

 

3.5  COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados utilizando-se um instrumento estruturado com questões 

fechadas e abertas formuladas pela pesquisadora (APÊNDICE B). Neste instrumento, foram 

abordadas questões visando traçar o perfil profissional da enfermeira, identificar seus 

conhecimentos gerais acerca do PICC (indicações, contraindicações, vantagens, 

complicações) e da técnica de inserção e manutenção do cateter. 

 A técnica para a coleta dos dados foi a entrevista cujo teor, após a transcrição pela 
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pesquisadora, deu lugar à análise de conteúdo, originando as categorias temáticas que serão 

discutidas posteriormente, observando-se o alcance dos objetivos do estudo.
45 

As entrevistas foram realizadas nos dias do plantão das enfermeiras, na sala da Chefia 

de Enfermagem, no próprio setor. Na ocasião, os objetivos do estudo foram explicitados mais 

claramente, e as entrevistas, gravadas mediante autorização prévia dos sujeitos da pesquisa.  

O registro a partir do uso de um gravador é o método mais confiável para reproduzir com 

exatidão o conteúdo das entrevistas, entretanto, só é possível após o consentimento do 

entrevistado.
46 

 

3.6 ANÁLISE DOS DADOS 

Após a transcrição das falas obtidas nas entrevistas, foi realizada leitura minuciosa dos 

dados a fim de facilitar a compreensão e a interpretação dos mesmos. Em seguida, todos 

foram processados com base na sequência de análise proposta por Bardin, que consiste em 

três etapas: 

1. Pré-análise: fase de organização podendo utilizar: leitura flutuante, hipóteses, 

objetivos e elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação. É 

quando de realiza a leitura a fim de identificar as unidades de registro. 

2. Exploração do material: os dados são codificados a partir das unidades de 

registro. Consiste essencialmente em operações de codificação, decomposição 

ou enumeração, em função de regras previamente formuladas. 

3. Tratamento dos resultados (inferência e interpretação): categorização – 

classificação dos elementos de acordo com as semelhanças e diferenças com 

posterior reagrupamento, em função de características comuns. 

 Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em 

comum com outros. O que vai permitir seu agrupamento é a parte comum existente entre 

eles.
45 

Uma das técnicas da análise de conteúdo é a análise temática que, tradicionalmente, 

trabalha com textos escritos, a exemplo de transcrições de entrevistas e de anotações feitas em 

diários de observação, textos que depois de devidamente manipulados e analisados pelo 

pesquisador, fornecem respostas às perguntas da pesquisa. 
45,47

Assim sendo, a interpretação 

dos dados obtidos, levada a efeito à luz da literatura sobre a temática, deverá corroborá-lo, e 

os resultados apontarão as categorias de análise, cujos subsídios forem considerados 

relevantes para a pesquisa, tendo em vista o tema enfocado.
45,47 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

  

A transcrição dos depoimentos das participantes do estudo foi realizada na íntegra pela 

pesquisadora. Com a leitura e releitura do material transcrito e digitado, foi possível destacar 

as ideias centrais de cada uma e, assim, imprimir uma representatividade ao que disseram. 

Essas ideias centrais originaram dois eixos temáticos: o primeiro, relacionado com os 

aspectos do conhecimento do enfermeiro relacionado com a indicação, inserção, manuseio e 

manutenção ao cateter de inserção periférica; e o segundo, com o protocolo de enfermagem e 

o aprimoramento profissional. 

As unidades de significado que emergiram do estudo possibilitaram a construção de 

duas categorias analíticas:  

1) O conhecimento do enfermeiro acerca da utilização do cateter central de inserção 

periférica;  

2) Subsídios para assistência de enfermagem neonatal na utilização do cateter de 

central de inserção periférica.   

É importante ressaltar que após a construção das categorias analíticas, o protocolo 

assistencial de utilização do cateter PICC foi elaborado. 

 

 PRIMEIRA CATEGORIA 

O CONHECIMENTO DO ENFERMEIRO ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO CATETER 

CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 

 

O enfermeiro, cada vez mais, assume novos papéis na equipe multiprofissional, sendo 

um deles a utilização do PICC como opção de segurança na terapia intravenosa. É um desafio 

constante na rotina da equipe de enfermagem neonatal, a manutenção de um acesso venoso 

seguro. O acesso vascular no recém-nascido é a principal via de administração da terapêutica 

medicamentosa e da nutrição, com a finalidade de manutenção e recuperação da sua saúde.
17

 O procedimento da punção venosa é uma das práticas mais complexas de serem 

realizadas no recém-nascido. Além disso, a perda frequente do acesso venoso causa 

interrupções na manutenção da terapêutica medicamentosa, comprometendo sua eficácia. As 

repetidas venopunções, por outro lado, comprometem os vasos periféricos com complicações 

que podem ser locais ou sistêmicas.
48

Ainda, algumas medicações/infusões prescritas ao 

neonato podem apresentar alta osmolaridade e concentrações superiores a 12,5%, o que as 

torna irritantes e vesicantes aos vasos periféricos, inviabilizando a sua administração por 

cateter venoso periférico curto.
49

 A avaliação da condição clínica do recém-nascido  
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determina a terapia intravenosa que será administrada, definindo inclusive  o tipo de cateter 

adequado ao  tratamento.
50

 

 Os neonatos submetidos à inserção do cateter central de inserção periférica são, em 

sua maioria, pré termos, de baixo peso, que necessitam desse dispositivo para garantir a 

implementação da terapêutica medicamentosa e, dessa forma, aumentar suas chances de 

sobrevida e melhor prognóstico.
50

 Dentre as muitas intervenções realizadas em recém 

nascidos nas UTIN, a instalação de um cateter intravascular tem se tornado um exercício 

frequente. O PICC vem sendo amplamente utilizado como alternativa de acesso venoso 

estável e eficaz para neonatos criticamente enfermos. Por serem os enfermeiros responsáveis 

por sua inserção, manutenção e retirada, há uma necessidade, cada vez maior, de que esses 

profissionais busquem a capacitação para o exercício dessa prática de cuidado.
40

 

O PICC é um dispositivo intravenoso inserido através de uma veia periférica e 

progride por meio de uma agulha introdutora com ajuda do fluxo sanguíneo, até o terço médio 

distal da veia cava superior ou veia cava inferior, quando inserido em membros inferiores, 

adquirindo características de um cateter central.
51

As principais veias de escolha para inserção 

do cateter são: basílica, cefálica, mediana do antebraço, além de temporal e jugular externa. 

Nos membros inferiores, as veias de escolha são safena, femural e poplítea.
52 

Assim, a avaliação da rede venosa deve ser feita nas primeiras horas de vida, a fim de 

que se mantenha preservada a veia escolhida para inserção do cateter central de inserção 

periférica. A escolha da veia deve ser analisada pelas suas características, sendo necessário 

observar se são palpáveis, calibrosas e com menos curvaturas. Para que o sucesso na 

utilização do cateter seja alcançado, fazem-se necessárias não só a destreza e a habilidade do 

enfermeiro, como também o conhecimento técnico-científico no que diz respeito a todo 

processo de utilização do cateter. 

As unidades de registro originaram as três Subcategorias comentadas a seguir:  

1) O conhecimento do enfermeiro no campo da indicação do cateter central de 

inserção periférica;  

2) O conhecimento do enfermeiro no campo da inserção do cateter central de inserção 

periférica;  

3) O conhecimento do enfermeiro no campo do manuseio e manutenção do cateter 

central de inserção periférica. 
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 Primeira Subcategoria  

O conhecimento do enfermeiro no campo da indicação do cateter central  

de inserção periférica 

 

Os depoimentos das enfermeiras apontaram os respectivos saberes no que se refere às  

indicações do cateter central de inserção periférica para a clínica do neonato na UTIN, 

dependendo do tempo de internação, da necessidade de alimentação e tratamento 

medicamentoso prolongado, com um acesso venoso profundo, conforme recomendado na 

literatura científica. 

A indicação do cateter central de inserção periférica exige do enfermeiro perícia 

técnica, capacidade de julgamento clínico e tomada de decisão consciente, segura e eficaz. 

Sua indicação deve ser precoce, sendo a primeira escolha entre os dispositivos 

intravasculares; porém, tal dispositivo não é recomendado para todos os pacientes, cabendo-

lhe, juntamente com a equipe médica, avaliar e indicar ou não a sua utilização.
36,52

 

O cateter é indicado em terapias de longa duração (acima de seis dias), administração 

de nutrição parenteral, infusão de medicamentos vesicantes ou irritantes e administração de 

quimioterápicos.
36

 Quando utilizado precocemente, reduz as punções periféricas e a 

manipulação do recém-nascido reduzindo, assim, o risco de hipotermia, sangramento e  

infecções.
53 

Indicação (...) vem da necessidade que o RN tem. Se vai ficar muito tempo 

(...) .ficar com medicação, NPT, HV (...) o diagnóstico também não é? O 

tempo de internação.  

(E1) 

 

Os bebês que vão ficar durante muito tempo em uso de determinados 

medicamentos, antibióticos. Vão ficar por muito tempo recebendo uma 

terapia medicamentosa que precisa de um acesso venoso profundo.  

(E5) 

 

Principalmente para prematuros que vão ficar um tempo prolongado de 

terapia venosa, seja hidratação, ou nutrição parenteral ou uso de 

antibiótico. Para favorecer a terapêutica e evitar porta de entrada se faz a 

instalação do PICC durante todo o tempo dessa terapêutica venosa.  

(E7) 

 

Com o avanço tecnológico e o constante desenvolvimento técnico-científico, houve 

uma modificação no perfil das crianças internadas, demandando dos profissionais de 

enfermagem nas áreas neonatal e pediátrica, cuidados mais complexos e procedimentos 

invasivos para a garantia da sobrevivência dessa clientela, sendo um desses procedimentos a 

inserção do cateter central de inserção periférica.
54 

Assim, garantir a segurança dos recém-nascidos é fundamental para oferecer uma 
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assistência de saúde e de enfermagem de qualidade. No entanto, se por um lado as 

intervenções de cuidados de saúde buscam melhorar a assistência prestada, por outro, a 

combinação de processos, tecnologias e recursos humanos relacionados com o cuidado à 

saúde, pode se tornar um fator de risco para o surgimento de erros e eventos adversos.
54

 

Então, faz-se necessário o conhecimento do enfermeiro nas indicações para a terapêutica do 

cateter. 

A indicação clínica por parte dos enfermeiros torna-se primordial, tanto para a 

segurança do neonato como para a qualidade da assistência ofertada na UTIN, e os 

depoimentos obtidos confirmam que o cateter tem a finalidade de terapia medicamentosa, 

como hidratação venosa, utilização de antibióticos e nutrição parenteral, durante um período 

longo de tempo, demonstrando claramente o conhecimento da indicação do PICC pelas 

enfermeiras entrevistadas, além das vantagens da sua utilização para a clínica e o tratamento: 

 
Vantagens acho que são muitas, não é? É um procedimento que é invasivo e 

ao mesmo tempo você é (...) tem todos aqueles cuidados, assepsia e tal. É 

menos invasivo que uma dissecção. O tempo de duração é grande, ou seja, 

você não vai ter que manipular muito o bebê para puncionar veia periférica. 

Tem que ter os cuidados necessários para proteger, para não contaminar. 

Então, só tem vantagens, não é? É menos estressante porque você não vai 

ter que toda hora puncionar o bebê. E dura muito tempo, se for bem 

mantido.  

(E1) 

 

Bom, primeiro que se evita o manuseio dessa criança. Tem um acesso 

profundo para que seja feita a administração do antibiótico, NPT e outras 

coisas mais que a criança precise. 

(E2) 

 

Diminui a possibilidade de ele sofre injúria inerente as punções venosas 

frequentes, porque é um acesso mantido por longo tempo. Então ele não 

precisa ser puncionado várias vezes. E com isso, diminui a incidência de 

contaminação. Se ele for bem manuseado, você pode diminuir a incidência 

de contaminação. 

(E5) 

 

Evitar as portas de entrada. Normalmente esses prematuros extremos tem 

uma pele mais friável, então esse PICC vai favorecer que após a instalação 

a terapêutica seja feita de forma contínua, não seja interrompida por perda 

de acesso repetitivos e se evita portas de entrada também. 

(E7) 
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Garantia de um acesso venoso seguro, diminuição do manuseio e de 

múltiplas punções periféricas.  

(E8) 

 

A instalação do cateter central de inserção periférica traz inúmeros benefícios para a 

terapia do neonato, e evita inúmeras complicações como, por exemplo, punções 

desnecessárias. Esse tipo de cateter tem sido relatado como benéfico pelos baixos níveis de 

infecções e de complicações, quando comparado a outros dispositivos vasculares centrais, 

tanto no ato da inserção, como durante sua manutenção e retirada. É um procedimento que 

garante um acesso venoso seguro para infusão de drogas irritantes e/ou vesicantes, como foi 

dito, diminuição da dor causada por repetidas punções venosas e do estresse causado por 

manipulação excessiva, sendo um imperativo na sobrevivência de recém-nascidos cada vez 

mais prematuros.
40,36,55

 

 A punção venosa periférica é um procedimento que consiste no acesso à corrente 

sanguínea através de dispositivos adequados, adjuntos de uma seleção criteriosa do local da 

punção e de uma eficiente técnica de penetração da veia. A cateterização periférica é a 

primeira escolha em uma situação de emergência, pela facilidade técnica, variedade de 

calibres e rapidez da punção. A canulação periférica é indicada para terapias infusionais de 

curta duração, ou seja, até sete dias, para infusões de medicamentos e/ou quimioterápicos não 

vesicantes, nutrição parenteral, coleta de exames sanguíneos e reposição de hemoderivados.
56

 

 Na assistência de enfermagem aos neonatos, é evidente que as vantagens se 

sobrepõem preponderantemente, garantindo uma melhoria significativa na prestação do 

cuidado, permitindo a realização de uma assistência humanizada, holística e individualizada, 

além de propiciar a união da equipe em favor do empenho e colaboração para manutenção do 

acesso venoso, redução das complicações, ganho de tempo para outras atividades e alívio do 

nível de estresse frente às dificuldades para instalação de acesso venoso.
2 

Nessa perspectiva, o enfermeiro da UTIN, no que diz  respeito ao seu conhecimento 

quanto à indicação clínica para o tratamento do recém-nascido, precisa estar apto para agir 

com a sua técnica em prol da saúde e tratamento do neonato, como  a administração de 

antibióticos e outros medicamento que podem comprometer a integridade da veia, como por 

exemplo, no acesso venoso periférico; além de não realizar a punção em diferentes pontos, 

contribuindo para evitar as infecção decorrentes da manipulação em diferentes punções e as 

portas de entrada de organismos patógenos. Então, a segurança do neonato deve ser inerente 

ao saber do enfermeiro, e contribuir para a saúde e qualidade da assistência a ele ofertada. 
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Neste contexto, percebe-se que os benefícios do cateter central de inserção periférica 

estendem-se não somente ao recém-nascido, mas também à equipe de enfermagem, como 

explicitado nos depoimentos a seguir:  

 
Vai facilitar, porque você fazendo os cuidados para manutenção, evita o 

estresse da equipe em procurar veia. Não estressa a criança, a família.  

(E1) 

 

Evita o trabalho da equipe de puncionar o paciente repetidas vezes. (...) 

Então, a equipe fica um pouco mais segura de não ter que ficar 

puncionando o bebê. 

(E3) 

 

Menos trabalho para equipe. Menos punção venosa que tem que ser feita. 

(E4) 

 

É importante avaliar o recém-nascido e tomar uma decisão correta a respeito do acesso 

venoso, pois várias tentativas de simples punções periféricas lesionam o vaso sanguíneo, 

dificultando uma futura instalação do PICC, por falta de veias aptas para a introdução do 

cateter. Portanto, a indicação do procedimento deve ser estabelecida o mais breve possível.
54

 

Assim, para promover a qualidade da assistência, o saber do enfermeiro torna-se 

necessário para evitar diversas punções e possíveis contaminações, já que a indicação 

prioritária para a inserção do cateter é a de que, em recém nascidos, deve-se manter o acesso 

venoso por um período superior a seis dias, sendo a média de permanência de oito 

semanas.
57

Então, o saber do enfermeiro quanto à indicação da terapia, torna-se essencial para 

a segurança e a qualidade da assistência ao neonato. 

 

 Segunda Subcategoria:  

O conhecimento do enfermeiro no campo da inserção do cateter central  

de inserção periférica 

 

Como descrito anteriormente, a instalação do cateter de inserção periférica, que é uma 

prática especializada de alta complexidade, é da responsabilidade do profissional enfermeiro 

ou do médico qualificado. Este procedimento deve considerar alguns fatores, além da 

capacidade do profissional, como a avaliação das condições clínicas e condições da rede 

venosa do recém-nascido, o calibre do cateter a ser utilizado, o tamanho do cateter (medido 

anteriormente conforme a veia avaliada), o sítio de punção venosa, o preparo do material, a 

utilização de técnica asséptica, o tipo de terapêutica a ser utilizada e a organização do 

ambiente.
58 

A instalação do cateter exige perícia técnica e o seu sucesso está diretamente 
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relacionado a vários fatores que envolvem habilidade técnica do enfermeiro, escolha do 

acesso a ser puncionado, técnica de inserção e métodos de visualização da rede venosa.
36 

 De acordo com a SOBETI, a inserção do PICC segue a seguinte sequência: 

monitoração do recém-nascido, identificação da veia apropriada; posicionamento do paciente; 

verificação da medida do comprimento do cateter; paramentação, abertura completa do 

material e colocação de um campo estéril sob o local de punção escolhido; antissepsia; 

lubrificação do cateter com solução salina; preparação do comprimento do cateter; aplicação 

de torniquete e preparo do conjunto introdutor; execução de venopunção; retirada da agulha 

da bainha introdutora; inserção do cateter periférico; remoção da bainha protetora; introdução 

completa do cateter periférico; teste de permeabilidade do cateter; retirada do campo 

fenestrado; limpeza do local de inserção; fixação do disco oval; fixação do cateter; 

fechamento do sistema; confirmação radiológica da posição da ponta do cateter.
53,59

 

 Todavia, conforme evidenciado nas falas, apesar do conhecimento técnico em relação 

ao PICC, percebeu-se uma lacuna no passo a passo da inserção do cateter, isto porque 

nenhum das entrevistadas citou esses passos em sua totalidade. Diante de tal fato, vale 

ressaltar a importância do planejamento/padronização do procedimento para o exercício de 

uma assistência qualificada. 

 
Primeiro tem que fazer uma boa avaliação do bebê, para fazer a inserção do 

PICC. Utilizar todos os critérios dentro das normas para inserção do PICC. 

Após a avaliação da inserção, avaliação desse vaso, a gente seleciona a 

área. Prepara a criança fazendo uma sedação leve na criança. Prepara esse 

braço para inserção do PICC, para evitar infecções prematuras e tardias. 

Inicia-se então o procedimento de inserção do PICC. Faz a inserção 

somente da pontinha da agulha e após, a introdução do cateter 

propriamente dito. A gente retira o introdutor e fixa o cateter no ponto onde 

foi inserido, a princípio com “tegaderm”. Se observa se ocorre algum tipo 

de sangramento. Ah (...) esqueci um detalhe (...) antes de qualquer 

procedimento, quando vamos selecionar a veia nós fazemos a medida da 

área de inserção até a área de instalação, do átrio da criança. 

(E2) 

 

Primeiro prepara o material que vai ser utilizado. A técnica é sempre feita 

por dois profissionais, a enfermeira que vai passar e a outra que fica como 

assistente. Preparo do ambiente, preparo do bebê, tem que ser feita uma 

imobilização do bebê. Claro que primeiro tem que haver um exame, para 

saber se tem ou não a possibilidade de instalação, se esse bebê tem uma veia 

onde possa ser instalado o PICC. Depois que o material é preparado, em 

uma mesa de apoio, tem que preparar também uma medicação sedativa 

para este bebê, normalmente fentanyl. È feita essa sedação para que seja 

realizado o procedimento. Aí, depois, a enfermeira que vai instalar o PICC 
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faz a higienização, com escovação com clorexidine, usa o capote estéril, 

normalmente com ajuda da assistente, usa gorro, máscara, se paramenta 

todo. Depois a enfermeira assistente vai acabar de preparar o material que 

está separado. Vai abrir a bandeja do PICC, tem uma bandeja própria. A 

seringa que vai ser usada para administrar o soro fisiológico para saber se 

o PICC está pérveo, ela tem que preparar e depois ela tem que se 

paramentar. O bebê já foi imobilizado para que ele não se mexa no 

procedimento. É colocado o campo fenestrado para ficar só a área que vai 

ser trabalhada a vista. Essa área ser preparada, não é? Depois o 

procedimento, (...) usa todo material estéril, o garrote, tudo. Aí o cateter é 

introduzido, é feita a verificação se ele está realmente pérveo ou não, com 

soro fisiológico. Depois do cateter introduzido ele tem que ser fixado com 

curativo transparente. Aí, tira-se a imobilização do bebê, coloca-se uma 

hidratação, normalmente, para manter o cateter que não pode ficar nenhum 

momento sem infusão. Posteriormente, é verificada a posição do cateter 

através do RX.   

(E5) 

 

O procedimento deve ser realizado por dois enfermeiros. Primeiro se faz 

uma prévia seleção do vaso, a medição de quanto será introduzido o cateter, 

é (...) o posicionamento do RN, a contenção. Depois o preparo do material 

de forma asséptica. Faz a sedação da criança. Aí faz a degermação dos 

profissionais, a colocação da barreira máxima pelos enfermeiros. É (...) faz 

a assepsia do membro ou do local da inserção, não é? (...) coloca campo 

estéril (...) faz a punção do vaso aí.introduz o cateter até o tamanho que foi 

medido. Faz a hemostasia do local da punção e faz a fixação com curativo 

transparente. E aí faz a organização do RN e do material usado. 

(E6) 

 

Dentre as muitas intervenções realizadas nas unidades de terapia intensiva neonatal, a 

inserção do cateter intravascular é a mais frequente.
50

 A gravidade da condição clínica que o 

recém-nascido apresenta determina a terapia intravenosa que será administrada definindo, 

dessa forma, o tipo de cateter adequado ao tratamento.
50

 Assim, o conhecimento do 

enfermeiro referente à técnica para a inserção do cateter, com os protocolos assistenciais das 

unidades, torna-se importante por contribuir para a segurança do recém-nascido, evitando 

possíveis erros de inserção. 

A técnica de instalação do cateter consiste em inserir um dispositivo vascular longo 

em uma veia periférica até acima da junção da veia cava superior com átrio direito (ao nível 

do 2º espaço intercostal direito ou 3ª cartilagem costal direita) ou na veia cava inferior (ao 

nível do hemidiafragma), quando inserido no membro inferior. O CCIP é radiopaco, de 

poliuretano ou silicone, pode ser encontrado em vários calibres, com um ou mais lúmen. 

Possui uma agulha ou cateter introdutório, um guia interno ou não em aço inoxidável flexível 
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e marcações a cada 5cm ou a cada 1cm.
60 

Quando indagadas sobre o procedimento/técnica de inserção do PICC, todas as 

enfermeiras demonstraram estar cientes da importância da higienização das mãos e da 

utilização de técnica asséptica, o que demonstra uma preocupação importante com o controle 

de infecção, como pode ser observado nas falas a seguir: 

 

Após o preparo dessa área é utilizada toda uma paramentação com capote 

estéril, tudo como se fosse uma paramentação cirúrgica. Uma vez 

paramentada, é isolada a área e feita a antissepsia da pele.  

(E2) 

 

A enfermeira que vai instalar o PICC faz a higienização, com escovação 

com clorexidine, usa o capote estéril, normalmente com ajuda da assistente, 

usa gorro, máscara, se paramenta todo (...) É colocado o campo fenestrado 

para ficar só a área que vai ser trabalhada a vista. Essa área ser preparada.  

(E5) 

 

Faz a degermação dos profissionais, a colocação da barreira máxima pelos 

enfermeiros. É (...) faz a assepsia do membro ou do local da inserção (...) 

coloca campo estéril. 

(E6) 

 

Observação da condição clínica do RN, preparo do material, mensuração, 

lavagem das mãos, paramentação (uso de barreira máxima), abertura do 

material estéril com técnica asséptica, punção do acesso periférico, 

introdução do cateter na medida determinada, curativo, confirmação 

radiológica da localização do cateter.  

(E8) 

 

Outro aspecto a ser destacado refere-se aos índices de infecções da corrente sanguínea 

relacionadas ao cateter venoso central (IPCS-CVC). Os principais motivos são: microflora do 

paciente, conexão do cateter, fonte hematogênica, infusões contaminadas e contaminação do 

cateter antes de sua inserção.
53 

A infecção pode ser prevenida por meio de técnica asséptica durante a inserção e 

manutenção do cateter e pela observância das orientações estabelecidas pelo Centers for 

Disease Control for the Prevention (CDC) quanto ao tempo de duração da infusão, tempo de 

permanência do cateter e critério de troca de equipo. As formas de aquisição de 

microrganismos na ponta do cateter são relacionadas a punção, colonização da pele a partir de 

soluções contaminadas, mau funcionamento da entrada de ar no filtro e entrada de 

microrganismos no sistema pelas conexões do cateter ou acessórios.
3 

Contudo, grande parte das IPCS-CVC pode ser prevenida por meio de programas que 

enfoquem temas como educação continuada, capacitação dos profissionais de saúde, adesão 
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às recomendações durante a inserção e manuseio dos cateteres, vigilância epidemiológica das 

infecções relacionadas com a assistência em saúde e avaliação dos seus resultados. Nos 

últimos anos, inúmeros estudos relataram o declínio das taxas de IPCS-CVC quando seguidas 

as recomendações de boas práticas com o CVC.
4 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) recomenda a aplicação de um 

pacote de medidas para redução das IPCS-CVC. Este pacote compreende cinco componentes: 

higienização das mãos com água e sabonete associado a antisséptico (gluconato de 

clorexidina a 2%) ou preparação alcoólica para as mãos; precauções de barreira máxima 

(higienização das mãos, uso de gorro, máscara, avental, luvas estéreis e campos estéreis 

grandes que cubram o paciente); preparo da pele com gluconato de clorexidina; seleção do 

sítio de inserção  e revisão diária da necessidade de permanência do cateter, com pronta 

remoção quando houver necessidade.
4 

Assim, torna-se necessário o conhecimento do enfermeiro em relação à inserção do 

PICC e aos aspectos de assepsia durante a realização do procedimento, essenciais para a 

prevenção de contaminação, conforme previsto nos protocolos assistenciais, evitando 

inclusive contaminações posteriores.  

Um fator muito importante ao final do procedimento de inserção do PICC é a 

confirmação radiológica da ponta do cateter.  O sucesso é obtido quando essa ponta 

posiciona-se centralmente, isto é, em veia cava superior, quando inserido em membros 

superiores e região cefálica; ou veia cava inferior, quando inserido em membros inferiores. A 

localização da ponta do cateter pode limitar ou impedir o seu uso. Portanto, o controle por 

meio do RX é imprescindível.
29 

Ressalta-se, porém, que mesmo sendo este um procedimento 

de grande relevância no processo de inserção do PICC, apenas duas enfermeiras citaram-no 

em seus depoimentos: 

 
 Posteriormente é verificada a posição do cateter através do RX. 

(E5) 

 

Punção do acesso periférico, introdução do cateter na medida determinada, 

curativo, confirmação radiológica da localização do cateter.  

(E8) 
 

O fato de não realizar esse controle radiológico, pode trazer resultados negativos e 

prejudiciais à obtenção do sucesso na utilização do PICC. Porém, é relevante citar que a 

identificação do posicionamento anatômico vascular da ponta de cateteres centrais por meio 

de visualização das radiografias, nem sempre é fácil, especialmente em neonatos. Sendo 
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assim, o enfermeiro deve buscar capacitação específica para esse fim, e também compartilhar 

suas experiências com outros membros da equipe multiprofissional.
24

Sem dúvida,essa 

averiguação torna-se uma importante ação para constatar a posição e a inserção corretas do 

cateter, cabendo ao referido profissional não estar alheio a essa ação respaldado nos 

protocolos assistenciais de inserção do PICC. 

 

 Terceira Subcategoria 

O conhecimento do enfermeiro no campo do manuseio e manutenção do  

cateter central de inserção periférica 

 

O manuseio e a manutenção adequados do cateter são essenciais para evitar quaisquer 

infecções e complicações relacionadas a essas práticas, e estão intimamente ligadas ao fazer 

da enfermagem. Nesse sentido, o enfermeiro que detém o conhecimento da técnica utilizada 

para a inserção deve, também, deter o conhecimento acerca do manuseio e manutenção desse 

cateter. Essa manutenção está relacionada com o cuidado dispensado durante a assistência, 

sendo um dos maiores desafios para a equipe de enfermagem em razão do calibre estreito e da 

possibilidade de oclusão. Sendo assim, a manutenção diária do cateter deve ser realizada por 

pessoal treinado e capacitado, e os curativos, apenas por enfermeiros que receberam 

qualificação e/ou capacitação para inserção, manutenção e remoção do cateter.
2,52 

O aumento considerável da utilização do PICC em neonatos implica em manter os 

profissionais de saúde constantemente atualizados principalmente quanto à manutenção e 

retirada do mesmo, no intuito de manter tal dispositivo o maior tempo possível em boas 

condições de uso, sem ocasionar complicações ao neonato.
30

 

Um dos pilares das diretrizes institucionais que norteiam a utilização do PICC é a sua 

manutenção até o final da terapêutica. A retirada precoce do cateter, ou seja, antes do fim da 

indicação, tem implicações diretas no cuidado do neonato. Portanto, os cuidados de 

manutenção do PICC englobam: prevenção de infecção, estabilização do cateter, troca de 

curativo e rotina de lavagem do cateter.
36

 

Para manter a permeabilidade do cateter, faz-se necessária a infusão de 0,5 a 1 ml de 

solução fisiológica a 0,9% sob pressão positiva (flushing), a fim de evitar o refluxo sanguíneo 

na extremidade do cateter. Esta infusão deve ser realizada em intervalos de 6 horas ou 

imediatamente antes e após a administração de medicamentos. Para a permeabilização do 

cateter, recomenda-se o uso de seringa de 10ml, pois, seringas de menor volume exercem 

maior pressão intravascular, aumentando o risco de ruptura do cateter.
2,49,51

No caso de 

cateteres utilizados somente para administração de medicação, faz-se necessária a infusão 
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contínua de solução fisiológica a 0,9% para manter a permeabilidade. O volume a ser 

infundido deve fazer parte do cálculo da cota hídrica diária do RN e deve ser prescrito pelo 

médico.
2 

Os enfermeiros da UTIN apontam o seu conhecimento no que se refere à manutenção 

do cateter central de inserção periférica, conforme depoimentos a seguir: 

 
A manutenção é até uma dúvida minha. No início, a gente lavava a     cada 6 

horas com  1 ml de soro fisiológico na seringa de 10 ml e com luva estéril, 

gaze com álcool a 70%, e a cada medicação você também lavava. Mas depois 

passou a não ser mais necessário lavar a cada 6 horas.  

(E1) 

 

É utilizado soro fisiológico, sempre com seringa de 10 ml para poder lavar o 

cateter. Principalmente após a infusão de drogas, para evitar que se 

acumulem sais na luz do cateter.(...) observação do membro onde foi 

inserido. Tudo isso é importante. Se tem refluxo, se não tem. Se apresenta 

resistência ou não.  

(E2) 

 

Algumas equipe orientam lavar o PICC de 6/6 h com 2 ml de soro fisiológico 

e aí a gente mantém o acesso pérvio. (...) Acho que observar o local de 

inserção, ver se tem flebite ou sinal de infecção.  

(E3) 

 

A manutenção, antes a gente lavava de 6/6h, ultimamente não tem lavado 

mais. Mas a gente mantém um soro fisiológico correndo quando não tem 

nenhuma medicação.  

(E4) 

 

Os procedimentos de manutenção descritos pelas enfermeiras da pesquisa, mostram 

que  algumas apresentam conhecimento técnico-científico,porém, fica claramente evidenciada 

a falta de uma rotina a ser seguida por todas as equipes. Não existe uniformidade na 

assistência prestada, o que pode contribuir para a ocorrência de complicações relacionadas ao 

uso do cateter.   

Para um bom manuseio do cateter, deve-se orientar a equipe de enfermagem no 

sentido de que o manipule o menos possível e que, sendo necessário o manuseio, este seja 

feito com técnica asséptica, realizando também a assepsia das conexões.
51

Segue-se 

depoimento a respeito: 

(...) manuseio também é com técnica asséptica, sempre utilizando luvas, 

material estéril. Fazendo a desinfecção da “torneirinha” para lavar o 

cateter. (E2) 

 

Os cuidados durante a inserção são insuficientes para prevenir infecções relacionadas 

ao cateter e ao manuseio adequado do PICC, sendo necessária a vigilância nas soluções 
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infundidas. Tais cuidados envolvem uso de técnicas assépticas durante o preparo dessas 

soluções, considerando o tipo de terapia prescrita e as concentrações das soluções que são 

individualizadas, de acordo com as necessidades clínicas do recém-nascido.
61

 

Uma das causas para remoção precoce do PICC é a suspeita de infecção. A infecção 

da corrente sanguínea relacionada ao cateter (ICSRC), na ausência de outra fonte de infecção, 

é definida pela presença de crescimento do mesmo microrganismo na ponta do cateter e na 

hemocultura.
37,63,64

A maioria das infecções relacionadas ao cateter são causadas por 

contaminação do hub (canhão), do lúmem do cateter ou da solução infundida.
49 

 
O manuseio é feito com luva estéril, álcool a 70%, faz a fricção nas 

conexões para colocar a medicação ou HV ou NPT.  

(E1) 

 

O manuseio seria álcool a 70% nas conexões, sempre que for manusear. 

(E3) 

 

O manuseio deve ser feito com técnica asséptica, com luva estéril e     

fricção das conexões com álcool a 70%. 

(E6) 

 

A equipe de saúde como um todo, é responsável pelas ações para prevenir a ICSRC; 

contudo, a enfermagem desempenha papel fundamental no manuseio dos dispositivos 

intravenosos. Estudos mostram que o aumento de ICSRC está relacionado com a falta de 

treinamento da equipe de enfermagem. Por isso, o CDC recomenda que todos os profissionais 

que manuseiem o dispositivo tenham capacitação de alto nível, educação permanente e 

avaliação sobre os conhecimentos das diretrizes institucionais para prevenção de ICSRC.
36,63 

Quanto ao curativo, é imprescindível o papel do enfermeiro, responsável pela escolha 

do tipo a ser utilizado, bem como pela realização do procedimento técnico e observação da 

integridade do óstio de inserção para detecção precoce de complicações. Cabe a esse 

profissional a vigilância contínua para detecção de alterações relacionadas à infecção da 

corrente sanguínea, além de outras intercorrências que afetem o funcionamento do cateter. O 

curativo do PICC cumpre duas funções: cria um ambiente que protege o local de inserção do 

cateter e evita o seu deslocamento.
2,51,52 

A literatura preconiza que o primeiro curativo deve ser trocado dentro de 24/48 horas 

após a instalação; os subsequentes devem ser trocados quando a película transparente perder 

sua aderência ou com intervalo máximo de sete dias, usando técnica asséptica.
2,49

 

Em relação ao conhecimento do enfermeiro no manuseio do PICC no que se refere ao 

curativo de inserção do cateter na UTIN, foram dados os seguintes depoimentos: 



43 

 

 

 

Hum (...) no dia seguinte. Os subsequentes é outra dúvida minha. Eu 

acredito que quando estiver sujo, às vezes fica aquele sangue acumulado, 

você tem que trocar, mesmo não tendo necessidade de trocar todos os dias.  

(E1) 

 

A primeira troca é 24H depois da inserção. Se o curativo estiver sujo, 

sangrando muito pode ser feito antes. Os curativos subseqüentes, só quando 

houver necessidade.  

(E3) 

 

Normalmente com 24h. Os outros, quando apresentar sujidade, se estiver 

sujo de sangue ou apresentar qualquer tipo de secreção. 

(E5) 

 

O curativo pode variar quanto ao material utilizado, mas é uma prática essencial na 

manutenção do PICC servindo para cobrir, prevenir trauma local e contaminação. A troca do 

curativo, indicada nas intervenções de enfermagem, deve ser exclusiva do profissional 

capacitado para tal, sendo um procedimento estéril. Recomenda-se, para dispositivos 

intravenosos, o uso do curativo com gaze e fita adesiva após sua inserção, se houver 

drenagem de líquidos ou sangramento no sítio de inserção. Se o sítio de inserção estiver limpo 

e seco, recomenda-se a utilização do curativo transparente, que permite melhor visualização, 

além de permanência prolongada. A seleção de curativo adequado é de grande auxílio na 

manutenção do acesso venoso.
64

Então, o saber do enfermeiro quanto ao manuseio do curativo 

é de suma importância, cabendo-lhe atentar para os aspectos relacionados à preservação da 

saúde e manter vigilância para evitar eventos adversos relacionados ao cateter.  

A retirada do cateter é um procedimento de responsabilidade do enfermeiro. È 

necessário saber quantos centímetros do cateter foram introduzidos, para ter certeza que ele 

foi retirado em sua totalidade.
57

A remoção do PICC deve ser feita de forma asséptica e 

delicadamente a cada centímetro. Quando for encontrada resistência durante o procedimento, 

deve-se aplicar compressa morna para favorecer a vasodilatação e tentar a remoção 

novamente.
51 

As principais causas para remoção do cateter são: término da terapia proposta, 

presença de sinais flogísticos no sítio de inserção ou ao longo do percurso da veia, febre sem 

outro foco de infecção aparente, trombose, obstrução ou ruptura do cateter e extravasamento 

de líquidos.
51,52 

Esse cuidado foi observado nas falas a seguir: 

Quando não tem mais indicação (...) quando terminar medicação, 

hidratação ou NPT. 

(E1) 
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Ao término da terapia ou quando o mesmo apresenta algum tipo de processo 

de infecção ou sinais flogísticos. 

(E2) 

 

Se o bebê apresentar febre, sintomas de infecção, aí é aconselhada a 

retirada. 

(E5) 

 

O PICC é retirado com o término da terapia intravenosa, quando ocorre 

infecção local ou da corrente sanguínea relacionada ao cateter, é (...) 

quando ocorre sinais de flebite local ou quando tem obstrução ou 

rompimento ou exteriorização do cateter. 

(E6) 

 

 Ressalta-se que por ocasião da retirada do cateter, caso haja suspeita de infecção, 

recomenda-se colheita de hemocultura diretamente através do cateter antes de removê-

lo.
57

Assim, o enfermeiro deve estar atento aos aspectos relacionados à remoção do PICC, 

principalmente com sinais e sintomas de infecção, a fim de tomar as medidas necessárias para 

o diagnóstico e posterior tratamento. 

Diante do que foi descrito, é preocupante a constatação de que na Instituição 

pesquisada, a assistência ao recém-nascido em relação à terapia intravenosa na utilização do 

PICC, ocorra de forma desorganizada, não padronizada. Foi possível perceber nas falas das 

enfermeiras que há divergências, principalmente em relação à inserção e manutenção do 

PICC, o que determina a importância de se buscar estratégias que melhorem a qualidade da 

assistência prestada em relação ao dispositivo em questão, até porque é imprescindível que 

haja uma reflexão sobre a assistência prestada, levando o profissional enfermeiro a assumir o 

seu compromisso em conduzir a terapia intravenosa de forma mais eficiente e menos 

traumática para o recém-nascido. 

 
  SEGUNDA CATEGORIA 

      SUBSÍDIOS PARA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NEONATAL NA  

      UTILIZAÇÃO DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 

 

 O avanço tecnológico em Neonatologia, em especial no que diz respeito à terapia 

intravenosa, propicia o uso de insumos como o cateter venoso central de inserção periférica. 

Este dispositivo requer dos profissionais de enfermagem, especialmente dos enfermeiros, a 

apropriação de conhecimentos específicos para sua utilização, fazendo com que busquem, 

cada vez mais, a capacitação necessária para essa prática, a fim de promover um cuidado mais 
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integral e de qualidade para o recém-nascido de alta complexidade, que requer demandas 

específicas para o seu cuidado. 

A utilização de novas tecnologias tem contribuído para o aumento da sobrevida de 

neonatos com idade gestacional e peso de nascimento cada vez menores. É um avanço que 

exige uma equipe altamente especializada, com conhecimento técnico-científico para prestar 

uma assistência qualificada a essa clientela diferenciada.
65

 E a esse respeito, para a prestação 

de cuidados neonatais, torna-se necessária a elaboração de protocolos de enfermagem, 

respaldados pela Instituição de saúde, em concordância com a legislação emanada do 

Conselho Federal de Enfermagem. 

Dessa forma, uma assistência sistematizada é fundamental para o desenvolvimento de 

todo processo da terapia intravenosa, que deve estar fundamentado em protocolos 

institucionais e diretrizes padronizadas, constituídos a partir das especificidades da clientela e 

das melhores evidências científicas ao cuidado em Neonatologia.
36 

A utilização do cateter central de inserção periférica não é um procedimento isento de 

complicações; ao contrário, consiste em uma prática avançada, especializada e de alta 

complexidade. Assim, é necessário avaliar as práticas que envolvem a realização desse 

procedimento para garantir a qualidade da assistência prestada ao recém-nascido. 

Além disso, como foi dito, é imprescindível que os profissionais de enfermagem 

busquem capacitação e conhecimento técnico e científico por meio de treinamentos, a fim de 

minimizar possíveis dificuldades encontradas para a manutenção do cateter.
17

A padronização 

dos procedimentos de enfermagem, as estratégias de discussão, treinamento e a implantação 

de rotinas para utilização desse tipo de cateter, podem contribuir para a redução de 

complicações relacionadas ao seu uso.
49 

O cateter de central de inserção periférica pode ser inserido à beira do leito por 

enfermeiros capacitados e por médicos neonatologistas habilitados. No Brasil, o enfermeiro 

tem competência técnica e legal para inserir e manipular o PICC, amparado pela Resolução nº 

258/2001 do COFEN, desde que seja qualificado e/ou capacitado profissionalmente. Além do 

respaldo legal para a execução do procedimento, são requeridos embasamento teórico e 

habilidade técnica que suportem a tomada de decisão clínica e a promoção de resultados 

assistenciais efetivos e positivos na inserção do PICC, de acordo com a especificidade da 

terapia medicamentosa.
26 
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Desse modo, as Unidades de Registro deram origem às Subcategorias, apresentadas a 

seguir.  

1) A importância do uso de protocolo assistencial de enfermagem neonatal na 

utilização do cateter central de inserção periférica;  

2) O aprimoramento como ferramenta para assistência de enfermagem neonatal na 

utilização do cateter central de inserção periférica. 

 

 Primeira Subcategoria 

A importância do uso de protocolo assistencial de enfermagem neonatal na 

utilização do cateter central de inserção periférica 

 

A literatura pesquisada em relação à utilização do cateter central de inserção periférica 

destaca a importância da elaboração e operacionalização de um protocolo de diretrizes em 

relação à inserção, manutenção e retirada do dispositivo, antes que se comece a utilizá-lo.
49,51

 

O protocolo é um padrão que especifica o formato de dados e regras a serem seguidas 

por meio da padronização de leis e procedimentos dispostos visando à execução de uma 

determinada tarefa.
51

O protocolo para a utilização desse cateter objetiva padronizar sua 

escolha, instalação e manutenção, manuseio e retirada, servindo como elemento de 

monitoração das intercorrências. Deve contemplar informações relativas à sua inserção, 

manuseio, curativo, retirada, indicações, contraindicações, vantagens, desvantagens e 

complicações, a fim de garantir a qualidade do procedimento e o bem estar do recém- 

nascido.
40 

Assim, os serviços de saúde têm se organizado e vêm criando grupos de estudos 

voltados a discutir, propor e aprimorar os protocolos de procedimentos invasivos, incluindo o 

uso de dispositivos intravasculares. A padronização dos procedimentos de enfermagem, as 

estratégias de discussão, o treinamento e a implementação de rotinas para utilização do 

referido cateter, podem contribuir para a redução de complicações relacionadas ao seu uso.
49 

É importante que cada serviço elabore seu próprio protocolo, levando em consideração 

as características da clientela atendida e os recursos humanos e materiais disponíveis na 

Instituição. Para a elaboração do protocolo, torna-se necessário caracterizar o perfil dos 

pacientes atendidos e as demandas por cuidados no que se refere ao uso desse dispositivo
6
, e 

também as práticas que envolvem a sua inserção e manutenção, bem como incluir um 

protocolo na instituição que seja um guia para a boa prática de utilização do PICC. Seguem-se 

depoimentos a respeito: 
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O protocolo é importante para orientar a equipe como manusear, como 

trabalhar, não é? (...) se você não tem um parâmetro para seguir, fica 

desorganizado.  (...) é importante seguir um protocolo, todo mundo fica 

sabendo como fazer. Falta um pouco desse direcionamento da rotina certa. 

(E1) 

 

Se não houver o acompanhamento do próprio protocolo para que seja feita 

a manutenção do PICC, o risco de perda é muito grande. Então, é 

importante ter uma sistematização do cuidado com esse PICC. 

(E2) 

 

Eu acho importante para se manter um padrão a ser seguido. Eu acho que 

falta um pouco, cada um faz uma coisa. Uns lavam o PICC, outros não 

lavam. O manuseio do PICC é diferente entre as equipes. Então, para 

padronizar, eu acho que é importante o protocolo. 

(E3) 

 

(...)  tudo  que se tem uma programação do cuidado, que eu entendo que é a 

sistematização, facilita o desenvolvimento do trabalho. Se há um protocolo a 

ser seguido tudo fica mais fácil, mais viável. A partir do momento que a gente 

segue uma sequência de cuidados, as coisas fluem melhor, os riscos para a 

criança diminuem, os riscos para os profissionais diminuem. As coisas tendem 

a se desenvolver da maneira que a gente espera. E isso influencia na 

qualidade da assistência. 

(E4) 

 

O protocolo de enfermagem para a inserção, manuseio/manutenção e retirada do PICC 

torna-se essencial para a qualidade da assistência, de acordo com o padrão a ser executado na 

Instituição de saúde, prevenindo os possíveis danos ao público em questão, ou seja, ao recém-

nascido, em que tem muitas complicações decorrentes de sua saúde frágil e debilitada. E 

nisto, o protocolo de enfermagem vem à tona nesse cenário para a segurança do 

procedimento, assegurando a autonomia da enfermagem frente aos cuidados neonatais em 

todo processo de cuidado ao cateter central de inserção periférica.  
 

Assim, no que diz respeito à assistência prestada ao PICC, é de suma importância a 

utilização de uma ficha de acompanhamento do cateter como parte integrante do protocolo 

assistencial. A elaboração de um impresso de fácil utilização pode ser uma boa forma de 

solucionar os problemas oriundos da falta ou da inadequação do registro de qualquer 

procedimento realizado com o PICC.
49

Não é demais lembrar que um bom registro é 

fundamental para se obter melhor avaliação do processo, conforme relato a seguir: 
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A sistematização seria, para mim, a aplicação de um protocolo de 

manutenção. Neste haveria um impresso próprio para dados da inserção e 

outro para acompanhamento e registro diário referente ao curativo, é (...) a 

permeabilidade do cateter, aspecto do local da punção, troca de curativos e 

intercorrências ocorridas. 

(E6) 

 

Vale ressaltar que, de acordo com o Parecer Técnico nº 09/2000-12-13 do Conselho 

Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ), que normatiza a inserção de cateter 

venoso periférico (PICC) pelo enfermeiro, é necessário que a Instituição possua a técnica e os 

procedimentos relacionados ao PICC registrados em protocolos próprios, e que o 

procedimento seja realizado por um profissional capacitado.
66

É válido ressaltar que a 

padronização dos cuidados, somada à educação permanente e à qualificação para manejo dos 

recursos tecnológicos, possibilitam aos profissionais prestarem cuidado de boa qualidade 

técnica ao recém-nascido, além de ensejar sua segurança ao inibir e/ou prevenir possíveis 

riscos a ele.
13 

O enfermeiro tem o embasamento teórico, prático e legal em relação a todo processo 

de inserção do PICC. Tendo em vista a alta complexidade do procedimento, o seu registro 

bem como o de toda e qualquer complicação na inserção do cateter é necessário, estando  

dentro do protocolo de enfermagem e respaldado pelo órgão fiscalizador do exercício 

profissional da categoria. Também é importante o registro diário dos cuidados referentes ao 

manuseio, manutenção e possíveis intercorrências pós-punção, para prevenção de 

complicações no procedimento. 

 

 Segunda Subcategoria 

O aprimoramento como ferramenta para a assistência de enfermagem neonatal 

na utilização do cateter central de inserção periférica 

 

Apesar do pouco tempo de uso no âmbito das unidades de alto risco, o cateter venoso 

central de inserção periférica vem se tornando cada vez mais frequente nos serviços de 

Neonatologia.  Portanto, é necessário esclarecer quaisquer dúvidas dos profissionais de saúde 

a respeito, sendo primordial um trabalho de educação continuada e a implantação das rotinas 

específicas que devem ser conduzidas pelo enfermeiro. 

A educação permanente em saúde é uma estratégia imprescindível às transformações 

do modus operandi dos profissionais que atuam em UTIN, tornando-a um local propício à 

crítica reflexiva, com novas propostas, e uma equipe comprometida e tecnicamente 

competente, que deve unir a teoria à prática, identificar e analisar problemas e desenvolver 
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propostas de mudanças. Devido à especificidade do PICC, acredita-se que a educação 

permanente nos serviços de saúde é capaz de suprir lacunas de conhecimento e proporcionar a 

reflexão e a atualização das práticas cotidianas.
53 

A ANVISA corrobora o que foi dito acima, visto que o Artigo 17 da sua Resolução nº 

7 dispõe que a equipe da UTIN deve participar de um programa de educação continuada 

contemplando, no mínimo, normas e rotinas técnicas desenvolvidas na Unidade; incorporação 

de novas tecnologias; gerenciamento dos riscos inerentes às atividades desenvolvidas na 

Unidade e segurança de pacientes e profissionais; e prevenção e controle de infecções 

relacionadas a assistência à saúde.
67 

Destaca-se, ainda, que a Portaria GM/MS nº 198/2004, do Ministério da Saúde, 

instituiu a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde como estratégia do SUS para 

a formação e o desenvolvimento dos profissionais, buscando agregar o aperfeiçoamento 

individual e institucional.
68 

É certo que o enfermeiro tem assumido novos papéis perante a equipe 

multiprofissional, um deles a utilização do PICC como opção de segurança na terapia 

intravenosa. Assim sendo, ele deve ter consciência da responsabilidade que tem nesse 

processo, cabendo-lhe o treinamento contínuo da equipe que manipula esse cateter, a fim de 

minimizar a possibilidade de ocorrência de complicações durante a sua utilização. Seguem-se 

depoimentos a esse respeito: 

 
Daí é necessário o conhecimento de toda equipe, o treinamento da equipe. 

(E2) 

 

Os profissionais tem que estar preparados, porque são os técnicos que 

instalam as medicações. O enfermeiro tem que ser responsável pelo 

treinamento, como  esse cateter precisa ser manuseado para evitar o risco 

de infecção.(...)  É importante o treinamento da equipe para que saiba fazer 

corretamente o manuseio, com técnicas adequadas. 

(E5) 

 

A permanência do PICC necessita de vigilância do enfermeiro, ele tem que 

orientar e treinar a equipe de técnicos quanto à correta manipulação do 

cateter. 

(E6) 

 

O ideal seria uma capacitação até contínua, de nós termos uma educação 

permanente também com relação aos técnicos, até porque a manutenção 

também é feita por eles. Para que eles façam de forma mais adequada e 

acertada para que evite possíveis infecções dessa criança. 

(E7) 
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 Há que se ressaltar a necessidade de treinar toda a equipe de enfermagem para o 

manuseio do cateter venoso central de inserção periférica, tendo em vista que a prática da 

terapia intravenosa, no Brasil, é realizada por todos os profissionais da equipe.
17

Sendo assim, 

a operacionalização de um processo de educação permanente, portanto, contribuirá para a 

qualificação dos seus integrantes para esse cuidado específico. 

 Para o profissional, a educação permanente em saúde representa uma oportunidade de 

autodesenvolvimento, motivação e autorrealização. Por isso, há necessidade de um programa 

de capacitação dos enfermeiros para adotar a educação permanente, pois esta sustenta o 

crescimento da equipe, que é fundamental na determinação da qualidade do cuidado 

oferecido, fortalecendo o processo de crescimento pessoal e de transformação no âmbito 

laboral.
40 

Nesse sentido, o enfermeiro deve realizar um curso de capacitação para executar o 

treinamento teórico, com o embasamento de todo o procedimento, com o conhecimento das 

complicações decorrentes da inserção, manutenção e retirada do cateter. E, do mesmo modo, 

participar da prática na inserção do procedimento, dos cuidados da sua manutenção e retirada, 

mantendo o registro das informações pertinentes ao protocolo de enfermagem. Essa 

capacitação torna-se necessária para o enfermeiro, em concordância com a legislação do 

COFEN segundo a qual esse profissional precisa estar habilitado com o treinamento, bem 

como capacitado para executar os cuidado relativo ao cateter. 

Desse modo, a implementação do protocolo de enfermagem e a capacitação dos seus 

profissionais, são de suma importância para a qualidade da assistência ofertada ao recém- 

nascido.  
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5 ELABORAÇÃO DO PROTOCOLO ASSISTENCIAL PARA  

UTILIZAÇÃO DO PICC 

 

 Os protocolos são instrumentos empregados pelos serviços diante de problemas a 

serem superados ou da necessidade de se organizar melhor as ações, tendo por base as 

demandas do paciente, as melhores evidências científicas, a realidade institucional e o diálogo 

entre equipe de enfermagem, equipe médica e família.
69 

 
Após a análise dos resultados deste estudo, ficou evidente que os enfermeiros da 

UTIN consideram de suma importância a padronização das ações para que se alcance uma 

assistência de qualidade.  Sendo assim, ao se pensar na prática da enfermagem neonatal em 

relação ao PICC, destaca-se a importância de uma proposta de implementação de um 

protocolo para utilização desse cateter como estratégia para direcionar a assistência de 

enfermagem de modo mais efetivo. Espera-se, ademais, que o enfermeiro assuma e mantenha 

a sua autonomia diante da indicação, inserção, manutenção e retirada do PICC, atuando com 

competência técnica e legal. 

 A proposta de protocolo a seguir, constitui o produto desta dissertação, tendo sido 

elaborado com base nas normas descritas pelas Sociedades profissionais que capacitam os 

enfermeiros para uso desse cateter.  

 É importante que a equipe de enfermagem participe desse processo de construção 

porque acreditamos que estando os enfermeiros nele inseridos, a implantação do protocolo 

ocorrerá de forma mais adequada e efetiva. Sendo assim, o protocolo construído como 

produto deste estudo passará pela avaliação dos enfermeiros da unidade, capacitados para 

inserção do PICC, para que após as críticas e sugestões, sejam feitas as mudanças necessárias 

para melhor adequação ao serviço e posterior validação do documento.  
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1 ASPECTOS GERAIS 

1.1 Conceito: 

 O cateter central de inserção periférica (CCIP – ou PICC, sigla em inglês para Peripherally Inserted Central 

Catheter)   é um dispositivo intravascular longo (8 a 75 cm) e flexível, constituído de silicone ou poliuretano, de 

único ou duplo lúmen, que inserido perifericamente, progride até a veia cava superior ou inferior, adquirindo 

característica de um cateter central. 

A indicação, implantação, manutenção e retirada do PICC é de responsabilidade do enfermeiro qualificado e 

capacitado para tal procedimento.  A competência técnica e legal para o enfermeiro inserir e manipular o PICC 

encontra-se amparada pela Lei 7498/86 e o seu Decreto 94406/87, no artigo oitavo inciso, alíneas c, g, h, e inciso 

II, alíneas b, e, h, i, além da Resolução COFEN nº 258/2001.  

 

1.2 Finalidade:  

O protocolo para a utilização do PICC visa padronizar sua escolha, instalação e manutenção, servindo como 

elemento de monitorização das intercorrências. 

 

1.3 Objetivos: 

Minimizar complicações e perdas de cateter, aumentando resultados positivos e impactando na diminuição de 

custos e infecção hospitalares. 

 

1.4 Executante: 

 Enfermeiro qualificado e capacitado. 

 A decisão para instalação do PICC é tomada de comum acordo entre médico e enfermeiro. 

 

1.5 Abrangência: 

UTI Neonatal do HUAP/UFF 
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       1.6  Indicações: 

1. Terapia de duração prolongada (superior a 7 dias); 

2. Administração de Nutrição Parenteral Total (NPT); 

3. Administração de antibióticos por período superior a 7 dias; 

4. Infusão de medicamentos vesicantes, drogas vasoativas, soluções que apresentem extremos de ph e 

osmolaridade, quimioterápicos antineoplásicos; 

5. Pacientes graves, com acesso periférico preservado; 

 

1.7 Contra-indicações: 

1. Infecção, escoriação ou queimadura na área proposta para a inserção do cateter; 

2. Lesões de pele que possam comprometer a inserção e/ou os cuidados posteriores com o cateter; 

3. Alterações anatômicas estruturais ou venosas que possam impedir a correta progressão do cateter; 

4. Coleta de sangue e infusão de hemoderivados; 

 

       1.8 Vantagens: 

1. Evita a exposição do recém-nascido (RN) às punções de repetição, diminuindo o  manuseio, o estresse  e 

a exposição à dor; 

2. Diminui o risco de extravasamentos, infiltrações, necrose tecidual e flebite química; 

3. Possibilidade de longo período de permanência; 

4. Oferece menor risco de infecção, comparado a outros cateteres; 

5. Elevada relação custo benefício; 

6. Não exige técnica cirúrgica para implantação. 
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  1.9 Limitações: 

1. Necessita de rede venosa periférica íntegra; 

2. Deve ser inserido por profissional treinado e habilitado; 

3. Não deve ser usado para coleta de sangue; 

4. Não pode ser utilizado para infusão de hemoderivados; 

5. Necessita de protocolo institucional para sua utilização. 

 

 1.10 Veias de acesso preferencial: 

1. Veias basílica (braquial e antibraqueal); 

2. Veia cefálica (braquial e antibraqueal); 

3. Veia média cubital (dá acesso à basílica); 

4. Veia Jugular Externa; 

5. Além de veias axilares, temporais, retroauriculares, femurais e safenas. 

 

       2 PROCEDIMENTOS PARA INSERÇÃO DO PICC 

  2.1 Material para inserção: 

1. Cateter padronizado de calibre adequado (conforme idade do paciente e/ou calibre venoso); 

Calibre do cateter em French Indicação 

1 a 2 Fr Recém–nascidos e lactentes 

2,6 a 3 Fr Crianças maiores 

3 Fr Crianças de 2 a 15 Kg 

4 Fr Crianças de 15 a 30 Kg 

5 Fr Crianças > 30 Kg 
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2. Fita métrica;  

3. Escova para degermação das mãos; 

4. Compressa estéril para secar as mãos; 

5. Almotolia de clorexidina alcoólica a 0,5% (para RN abaixo de 1000 gr utilizar clorexidinaaquosa 1%); 

6.  Almotolia de clorexidinadegermante;  

7. Bandeja contendo: 02 cubas redondas, 01 tesoura, 01 pinça para antissepsia, 01 pinça anatômica 

pequena não serrilhada, 01 campo fenestrado, compressa de gaze estéril; 

8. Garrote estéril (punho da luva); 

9. 02 aventais cirúrgico; 

10.  Gorro e máscara descartáveis; 

11. 02 seringas descartáveis de 10 ml; 

12. Solução salina 0,9% 

13.  Agulha descartável 40x12 ou 30x07;  

14.   Película transparente;  

15. Estensor neonatal e  treeway 

 

2.2 Técnica de mensuração: 

 Para posicionamento da ponta do cateter em veia cava superior: 

 Em membros superiores: manter o braço do RN estendido  em ângulo de 90º em relação ao corpo. 

Medir do ponto de punção ao longo do trajeto da veia até a junção manúbrio esternal com a cabeça 

da clavícula direita e descer paralelamente ao externo até terceiro espaço intercostal. 

 

 Em cabeça ou pescoço: medir do local da punção, seguindo pela região cervical lateral até  a 

cabeça da clavícula direita  e daí até o terceiro espaço intercostal. 

 

   Para posicionamento da ponta do cateter em veia cava inferior: 

Medir do ponto de punção ao longo do trajeto da veia até a região inguinal, seguindo até cicatriz umbilical 

e terminando logo acima do apêndice xifoide. 
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2.3 Técnica de inserção:  

I. Medidas prévias à inserção: 

 Avaliar condições clínicas do paciente (o RN deverá estar hemodinamicamente estável); 

 Avaliar rede venosa e selecionar a veia de acesso; 

 Explicar o procedimento ao familiar e solicitar assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido 

(TCLE – anexo1); 

 Manter RN monitorado com oximetria de pulso; 

 Reunir e conferir todo o material necessário para a execução do procedimento; 

 Checar o calibre do cateter mais adequado ao acesso selecionado; 

 Higienizar as mãos com álcool glicerinado; 

 Posicionar o paciente em decúbito dorsal ; 

 Garrotear o membro escolhido para a punção; 

 Realizar o exame físico dos vasos sangüíneos através da técnica de inspeção e palpação; 

 Retirar o garrote após o exame físico; 

 Medir com fita métrica o comprimento do cateter a ser inserido de acordo com a técnica de mensuração 

citada anteriormente; 

 Mensurar o perímetro braquial, acima e abaixo do local de punção, para registro e futuras comparações 

(no caso de punção em membros superiores); 

 Realizar analgesia do RN conforme prescrição médica. 

 Envolver o RN com lençol, deixando exposto somente o membro a ser puncionado, a fim de promover 

maior conforto. 

 

 

II.  Procedimento de inserção do CCIP: 

O procedimento deverá ser realizado sempre por dois profissionais. 

 Colocar gorro, máscara (todos os profissionais envolvidos no procedimento); 

 Higienizar as mãos; 

 Abrir o material com técnica asséptica; 
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 Realizar a escovação das mãos (com técnica cirúrgica); 

 Secar as mãos com técnica estéril; 

 Proceder a paramentação cirúrgica (capote estéril e luva estéril); 

 Preparar o material em campo estéril; 

 Realizar antissepsia do sítio de inserção com solução degermante , utilizando pinça de antissepsia; 

 Retirar excesso com soro fisiológico; 

 Realizar nova antissepsia da pele com clorexidina alcoólica 0,5% (RN < 1000gr utilizar clorexidina 

aquosa 1%, utilizando movimentos centrífugos do local da punção para fora, abrangendo uma área 

extensa do membro ( trocar as luvas quando não utilizar pinça para antissepsia); 

 Aguardar a secagem espontânea da solução; 

 Posicionar o campo simples e fenestrado; 

 Preencher o lúmen do cateter com soro fisiológico; 

 Garrotear membro selecionado para punção; 

 Proceder a punção venosa, com o bisel do introdutor direcionado para cima, em um ângulo de 30 a 45º; 

 Após o refluxo de sangue exercer pressão sobre a veia, logo à frente do introdutor inserido (objetivo de 

minimizar refluxo de sangue) e solicitar ao profissional que está auxiliando que solte o garrote; 

 Retirar a agulha do dispositivo introdutor; 

 Introduzir, com auxílio da pinça, o cateter lentamente na luz do vaso até a mensuração desejada; 

 Retirar delicadamente o introdutor conforme a orientação do fabricante (quebrando, rasgando ou 

separando as duas aletas); 

 Testar a permeabilidade do cateter e o refluxo sanguíneo com seringa de 10 ml contendo solução 

fisiológica 0,9%; 

 Injetar solução fisiológica 0,9% para remover sangue do interior do cateter; 

 Realizar a limpeza do sítio de inserção com soro fisiológico e clorexidine ; 

 Salinizar e aguardar até confirmação radiológica; 

 Colocar gaze no sítio de inserção e fixar com película transparente; 

 Retirar os campos; 

 Retirar a paramentação; 

 Higienizar as mãos com álcool glicerinado 70%; 

 Deixar o paciente confortável e manter a organização da unidade do RN; 

 Desprezar o material em local apropriado; 

 Realizar higienização das mãos com água e sabão; 

 Realizar anotações pertinentes; 
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III. Observações durante a inserção: 

 Evitar tocar no cateter com luvas, pelo risco de desencadear flebite química pelo contato com o talco; 

 Utilizar pinças delicadas para manipular o cateter; 

 Se houver resistência na introdução, não forçar a passagem do cateter, pode-se injetar soro fisiológico 

para abrir as válvulas venosas, facilitando a progressão; 

 Observar arritmias durante o procedimento. O paciente deverá estar monitorizado; 

 Limitar o n° de punções em até 3 tentativas. Trocar o introdutor em caso de múltiplas tentativas. 

 

2.4  Controle radiológico: 

   É obrigatório a confirmação radiológica do posicionamento do cateter. 

 O PICC será considerado central quando: 

 a ponta do cateter encontra-se localizada no 1/3     inferior da veia cava superior. 

 em inserção de membros inferiores, a localização da ponta do cateter deverá estar no 1/3     superior 

da veia cava inferior. 

 

     3. CUIDADOS NO MANUSEIO DO PICC: 

 Lavar as mãos antes e após manuseio do cateter; 

 Friccionar álcool 70%, por 03 vezes durante 20 segundos nas conexões; 

 Não tracionar o cateter; 

 Não utilizar seringas < 10 ml; 

 Não coletar amostras de sangue pelo cateter; 

 Não fixar fita adesiva (esparadrapo), em torno do corpo do cateter (poderá danificar o mesmo); 

 Após a infusão de soluções hiperosmolares, e medicamentos, lavar o cateter com solução salina a 

0,9%; 

 Não é recomendada a infusão de hemoderivados devido ao risco de obstrução hemólise e perda do 

cateter. Caso este procedimento seja inevitável, devem ser observadas as medidas a seguir. 
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4. PROCEDIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PICC 

      4.1 Cuidados: 

 Observar diariamente sinais de complicações como hiperemia, sangramento, sinais de infecção; 

 Evitar punção venosa ou arterial no membro que o cateter está instalado; 

 Atentar para incompatibilidade das soluções infundidas; 

 Realizar troca de equipos e extensores a cada 72 horas utilizando técnica asséptica; 

 Manter o cateter com infusão contínua de soro fisiológico em bomba infusora a 1,0 ml/h, quando não 

houver prescrição de HV ou NPT; 

 Lavar o cateter com solução salina 0,9%: 

 Em caso de infusão contínua sem uso de medicação: realizar flush com solução salina 0,9% (2X o 

volume interno do cateter) , com seringa de 10 ml, a cada 12 horas.  

 Em caso de uso de medicação: realizar flush com solução salina 0,9% (2X o volume interno do 

cateter), com seringa de 10 ml, após infusão da medicação; 

   Registrar no impresso de balanço hídrico o volume utilizado para o flush; 

   Utilizar técnica asséptica toda vez que for manipular o cateter ou conexões; 

   Não verificar pressão arterial no membro que está localizado o cateter; 

   Não dar banho de imersão em RN que esteja utilizando o PICC. 

 

4.2 Curativo: 

 Primeiro curativo: Realizado com gaze e curativo transparente. Deverá ser trocado em 24/48 

horas. O uso da gaze tem a finalidade de absorver o sangramento que pode ocorrer nas primeiras 

horas, 

 Curativos subsequentes: Realizado com curativo transparente. Deverá ser trocado a cada 7 dias ou 

de acordo com a necessidade e avaliação do enfermeiro. 

 

 Procedimento para realização do curativo: 

 Utilizar técnica asséptica; 

 Retirar o curativo anterior soltando pelas bordas. Aplicar o dedo indicador ( pelo lado externo 

do curativo) no orifício de punção para impedir a saída acidental do cateter; 
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  Realizar limpeza com solução fisiológica 0,9% e secar com gaze estéril; 

 Realizar anti-sepsia do local de inserção com clorexinaalcoolica 0,5% %( RN < 1000gr utilizar 

clorexidina aquosa 1%);  

 Verificar o comprimento externo do cateter comparando com os dados da ficha de controle do 

PICC; 

 Observar sangramento, edema, hiperemia local ou outros sinais de complicações; 

 Aplicar novo curativo transparente; 

 Retirar as luvas; 

 Datar e rubricar o curativo;  

 Organizar a unidade do RN; 

 Lavar as mãos; 

 Registrar o procedimento em formulário próprio.  

 

4.3 Desobstrução do PICC: 

      Este procedimento deve ser realizado pelo enfermeiro capacitado. 

I. Material: 

 01 treeway (“torneirinha”); 

 02 seringas 10 ml; 

 01 ampola de solução fisiológica 0,9%; 

 Álcool 70%; 

 Luva estéril  

 

II.  Procedimento para desobstrução do PICC: 

 Higienizar as mãos; 

 Calçar as luvas; 

 Realizar anti-sepsia da conexão do cateter com álcool 70%;  

 Conectar o treeway ao cateter; 

 Em uma das saídas conectar a seringa de 10 ml vazia e na outra a seringa  com soro fisiológico; 

 Manter fechada a saída onde está a seringa com soro fisiológico; 

 Abrir a saída da seringa de 10 ml vazia e aspirar, criando pressão negativa, e em seguida fechar essa 

saída; 
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 Abrir a saída da seringa com soro fisiológico para que este entre no cateter; 

 Repetir a manobra até que haja retorno venoso; 

 Caso haja retorno venoso, aspirar 1 ml de sangue e desprezar, lavar o cateter com 1 ml de solução 

fisiológica 0,9% por duas vezes e utilizá-lo normalmente; 

 Caso não ocorra retorno venoso, retirar o cateter; 

 Registrar o procedimento em formulário próprio. 

  

4.4 Indicação para retirada do PICC: 

1. Término da terapia proposta; 

2. Ruptura ou quebra do cateter; 

3. Posicionamento inadequado do cateter; 

4. Sinais flogísticos de infecção no sítio de inserção ou ao longo do trajeto da veia: dor, calor, rubor, 

edema ou secreção. 

5. Febre ou hipotermia sem outro foco de infecção identificável (neste caso contactar a CCIH); 

6. Trombose e obstrução. 

 

4.5 Técnica de remoção: 

A remoção do PICC somente deverá ser realizada por profissional qualificado. 

 Procedimento para remoção do PICC: 

1. Lavar as mãos; 

2. Fechar o equipo; 

3. Calçar luvas de procedimento; 

4. Remover a fixação e o curativo, utilizando solução salina 0,9%; 

5. Calçar luva estéril; 

6. Firmar o cateter próximo ao sítio de inserção; 

7. Tracionar o cateter de forma lenta e cuidadosa, cm a cm, (nunca utilizar força para remover o cateter); 

8. Se houver resistência, aplicar compressa morna por 30 minutos e aguardar para nova tentativa. Se 

persistir a resistência, solicitar RX para avaliação de possíveis dobras; 

9. Fazer compressão e aplicar curativo oclusivo após término da remoção; 

10. Certificar-se de que todo o cateter foi removido; 

11. Retirar a luva; 
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12. Organizar a unidade do RN; 

13. Lavar as mãos; 

14. Efetuar os registros nas fichas de controle do PICC. 

 

5. COMPLICAÇÕES: 

5.1 Durante a inserção: 

 Secção do cateter pela agulha; 

 Punção arterial e de nervos braquiais; 

 Dificuldade de progressão do cateter no vaso sangüíneo; 

 Hematoma; 

 Arritmias cardíacas 

 

5.2 Precoces (Primeiras 24 horas): 

 Sangramento; 

 Hematoma; 

 Edema; 

 Oclusão parcial ou total da luz do cateter por dobra, posição inadequada do cateter ou 

impermeabilização insuficiente; 

 

5.3 Tardias (após 24 h): 

 INFECCIOSAS: 

 Infecção no sítio de inserção; 

 Flebite / tromboflebite; 

 Celulite / Abscesso; 

 Sepse; 

 Endocardite; 

 

 NÃO INFECCIOSAS 

 Mau posicionamento do cateter; 

 Perfuração de endocárdio e miocárdio; 

 Ruptura do cateter; 
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 Trombose venosa; 

 Coleção extravascular de líquidos; 

 Flebite mecânica; 

 Flebite química; 

 Oclusão parcial ou total da luz do cateter. 

 

6. CONDUTAS FRENTE AS COMPLICAÇÕES:  

 

 ARRITIMIA CARDÍACA:  Alteração do ritmo cardíaco. 

 

CAUSAS 

Posicionamento da ponta do cateter no átrio direito, o que estimula o 

sistema de condição da excitabilidade cardíaca. 

SINAIS E SINTOMAS Taquicardia 

CUIDADOS Reposicionamento do cateter 

 

PREVENÇÃO 

Técnica de mensuração rigorosa antes da instalação do cateter e 

confirmação, através de RX, da localização da ponta do cateter. 

 

 EDEMA:  Aumento da circunferência do membro em que o cateter está inserido. 

 

CAUSAS 

Curativo compressivo; posição do membro; trombo; calibre do cateter em 

relação ao calibre do vaso que restringe o retorno venoso. 

SINAIS E SINTOMAS Aumento da circunferência do membro. 

 

CUIDADOS 

Trocar o curativo; elevar o membro afetado; medir circunferência do 

membro; solicitar ultra-som caso haja suspeita de trombo. 

PREVENÇÃO Evitar curativos restritivos; acompanhar circunfência do membro. 
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 HEMATOMA: Massa de sangue localizada do lado de fora do vaso, geralmente encontrado no estado 

parcialmente coagulado. 

 

CAUSAS 

Transfixação do vaso após tentativas mal sucedidas de punção; tempo de 

compressão insuficiente para hemostasia após punção; garroteamento por 

tempo desnecessário. 

SINAIS E SINTOMAS Dificuldade de progressão do cateter; edema. 

 

CUIDADOS  

Aplicar garroteamento somente imediatamente antes da punção e soltar o 

garrote diante do primeiro sinal de refluxo sanguíneo. 

PREVENÇÃO Realizar compressão local após as punções o tempo necessário para o fim do 

sangramento. 

 

 

 EXTRAVASAMENTO: Saída de líquido vesicante do vaso sanguíneo para a parede ao redor. 

 

CAUSAS 

Deslocamento ou ruptura do cateter no interior do vaso durante a 

administração de drogas. 

 

SINAIS E SINTOMAS 

Dor a palpação; infusão lenta ou parada; tensão na pele no local da 

punção. 

 

CUIDADOS 

Parar a infusão imediatamente; remover o cateter; aplicar compressa 

morna no local. 

 

PREVENÇÃO 

Inspeção rigorosa do sítio de punção e do trajeto da veia; observar 

cuidados para preservar a integridade estrutural do cateter. 

 

 

 

 

PROTOCOLO  

 

ASSUNTO: PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO 

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA - 

CCIP/PICC. 

Código: 

DE-UTIN 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Página: 

14 de 21 



66 

 

 

  

 

 FLEBITE: Desenvolvimento de processo inflamatório na camada  

 

CAUSAS 

Falha na técnica asséptica durante a inserção e manutenção do cateter; lesão 

da parede do vaso pela ponta do cateter; cateter grande em relação ao vaso; 

irritação da parede do vaso por talco da luva, drogas mal diluídas, drogas de 

pH muito alto ou baixo. 

SINAIS E SINTOMAS Hiperemia; calor local; cordão fibroso palpável ao longo da veia. 

CUIDADOS Aplicar compressa morna no local 

 

PREVENÇÃO 

Lavagem rigorosa das mãos; preparo adequado da pele com degermação e 

antissepsia; técnica asséptica na inserção e manutenção do cateter; remover o 

talco das luvas; verificar homogeneidade da diluição das drogas antes da 

administração; inspeção rigorosa do sítio de punção e trajeto da veia. 

 

 INFECÇÃO RELACIONADA AO CATETER: Contaminação local ou sistêmica através do cateter. 

CAUSAS Preparo inadequado da pele; utilização de antisséptico inadequado; 

manipulação do cateter e do sistema de infusão sem técnica asséptica. 

SINAIS E SINTOMAS Calor, rubor, febre, irritação; secreção no sítio de punção 

CUIDADOS Tratamento local; terapia sistêmica; remoção do cateter. 

PREVENÇÃO Lavagem das mãos;  treinamento da equipe para inserção e manuseio do 

PICC; preparo rigoroso da pele para inserção do PICC; adesão ao 

protocolo institucional. 
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 MIGRAÇÃO DO CATETER:  EXTRAVASCULAR: quando o introdutor transfixa o vaso e o cateter 

é posicionado no espaço pleural ou no mediastino. VASCULAR: quando o cateter, durante a progressão, enrola-

se no interior do vaso, ou progride para o átrio direito, para uma das veias tributárias menores ou não alcança a 

veia cava.  

CAUSAS Transfixação da veia pelo introdutor; mensuração incorreta antes da introdução; 

anatomia do vaso; fixação inadequada do cateter. 

SINAIS E SINTOMAS Dificuldade de progressão; ausência de refluxo sanguíneo; resistência durante o 

flush. 

CUIDADOS Parar a infusão imediatamente, reposicionar ou remover o cateter. 

PREVENÇÃO Proceder técnica de mensuração rigorosa antes da instalação do cateter; 

confirmação radiológica da localização da ponta do cateter; fixação adequada. 

 

 

 RUPTURA DO CATETER: Fratura ou rompimento do cateter comprometendo sua integridade 

estrutural. 

CAUSAS Acidente com o dispositivo introdutor perfurocortante durante a implantação do 

PICC; uso de tesoura próximo ao cateter; pressão excessiva durante o flush ou 

aspiração do cateter; pinçamento do cateter.  

SINAIS E SINTOMAS Curativo úmido; drenagem de líquido durante a infusão. 

CUIDADOS Remover o cateter. 

PREVENÇÃO Observar cuidado rigoroso durante a implantação do cateter a fim de evitar 

danos estruturais causados pelo introdutor; não utilizar seringas menores que 10 

ml para aspirar ou lavar o cateter; evitar dobras e pinçamentos do cateter. 
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 EMBOLIA GASOSA: Transporte de ar através do cateter para a corrente sanguínea. 

CAUSAS Rompimento do cateter; injeção de ar no circuito. 

SINAIS E SINTOMAS Cianose; hipotensão; taquicardia. 

CUIDADOS Posicionar o RN em decúbito lateral esquerdo em posição 

“Trendelemburg” 

PREVENÇÃO Evitar entrada de ar no sistema de infusão. 

 

 

 EMBOLIA POR CATETER: Obstrução de um vaso por fragmento do cateter que foi carreado pela 

corrente sanguínea. 

CAUSAS Fragmentação ou ruptura do cateter; utilização de seringas < 10ml. 

SINAIS E SINTOMAS Curativo úmido; drenagem de líquido durante infusão; descompensação 

hemodinâmica no caso de embolia de grandes vasos. 

CUIDADOS Aplicar pressão local e, se possível, retirar o fragmento do membro 

puncionado imediatamente após a detecção da ruptura a fim de prevenir a 

migração do fragmento para os grandes vasos, coração ou artéria pulmonar; 

fazer RX para localizar o fragmento do cateter. 

PREVENÇÃO Observar todos os cuidados de prevenção de ruptura do cateter a fim de 

manter sua integridade estrutural; registrar com precisão a posição do 

cateter  inserido e exteriorizado; não utilizar força na remoção do cateter; 

manter o cateter fixo sob o curativo. 
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 OBSTRUÇÃO: Oclusão por trombo ou precipitado de drogas. 

 

 

 

CAUSAS 

MECÂNICA: pinçamento do cateter; bomba de infusão desligada; 

infusão parada. 

TROMBÓTICA INTRA –LUMEN: obstrução por trombo ou fibrina, 

devido a deposição de resíduo de sangue ou por interrupção de infusão de 

fluidos com refluxo retrógrado para a luz do cateter; técnica incorreta de 

lavagem do cateter. 

TROMBÓTICA EXTRA-LUMEN: encapsulamento da superfície do 

cateter pela deposição de fibrina e agregação plaquetária. 

NÃO TROMBÓTICA: precipitado de drogas incompatíveis. 

SINAIS E SINTOMAS Velocidade de fluxo lento; ausência de refluxo sanguíneo à aspiração. 

CUIDADOS Seguir as recomendações do protocolo institucional para desobstrução do 

cateter. 

PREVENÇÃO Não administrar drogas incompatíveis simultaneamente; lavar o cateter 

entre a administração de drogas incompatíveis; seguir as recomendações 

para a prevenção da trombose;  evitar o pinçamento do cateter e do 

sistema de infusão; manter fluxo contínuo de fluidos. 

 

 TROMBOSE: Formação de coágulo no interior de um vaso sanguíneo íntegro. 

CAUSAS Lesão da parede vascular pelo cateter; oclusão do cateter; fluxo 

insuficiente de entrada de fluidos; cateter inadequado ao tamanho do 

vaso. 

SINAIS E SINTOMAS Resistência durante o flush; velocidade do fluxo lenta; edema no 

membro cateterizado; dor; aumento da temperatura. 

CUIDADOS Não realizar flush devido ao risco de deslocamento do trombo; remover 

o cateter. 

 

PREVENÇÃO 

Controle rigoroso da velocidade do fluxo; utilizar cateter com material 

de baixa trombogenecidade e adequado ao tamanho do vaso; lavar o 

cateter após infusão de drogas, não interromper a infusão de fluidos. 

 

 

 

PROTOCOLO  

 

ASSUNTO: PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO 

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA - 

CCIP/PICC. 

Código: 

DE-UTIN 

EDUCAÇÃO PERMANENTE Página: 
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 TAMPONAMENTO CARDÍACO: Acúmulo de sangue no saco pericárdico secundário a lesão  

cardíaca. A síndrome clássica no tamponamento cardíaco caracteriza-se por turgência de jugulares,                

hipotensão e abafamento de bulhas cardíacas (Tríade de Beck). 

 

CAUSAS 

Lesão cardíaca causada pela ponta do cateter mal posicionado. 

 

SINAIS E SINTOMAS 

RX demonstra ponta do cateter posicionada no pericárdio; taquicardia ou 

bradicardia; hipotensão; bulhas hipofonéticas; arritimias.  

 

 

CUIDADOS 

Parar a infusão; realizar RX ou ecocardiograma; aspirar o máximo de 

líquido possível pelo cateter; periocardiocentese pode ser necessária; 

reposicionar ou remover o cateter; tratamento sintomático para 

descompensação hemodinâmica.  

 

PREVENÇÃO 

Técnica de mensuração rigorosa antes da instalação do cateter; 

confirmação radiológica da ponta do cateter; inspecionar curativo e 

mensurar o cateter exteriorizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO  

 

ASSUNTO: PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO 

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA - 

CCIP/PICC. 

Código: 

DE-UTIN 

 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

Página: 
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7. FLUXOGRAMA    

 

 

 

 

 

 

 SIM NÃO 

 

 

    

   

  

 

 SIM NÃO 
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ASSUNTO: PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO 

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA - 

CCIP/PICC. 

Código: 

DE-UTIN 

EDUCAÇÃO PERMANENTE Página: 
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RN com indicação para 

instalação do PICC 

 

Avaliação da rede venosa 

pelo Enfermeiro 

Acesso venoso 

possível 

Orientar a família quanto 

ao procedimento 
Informar ao médico para 

outro procedimento 

Instalar o PICC 

 

Aguardar RX 

Posicionamento 

correto 

Realizar 

curativo/fixação do  

cateter 

Reparar o PICC de 

acordo com a imagem 

Instalar terapia prescrita 
Aguardar novo 

RX 

Realizar registro na ficha de 

acompanhamento até a retirada 

do PICC 



72 

 

 

 

 

8. REFERÊNCIAS  

 

1. Ministério da Saúde (BR),Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Infecção de corrente 

sanguínea: orientações para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde. Brasília; 2010. 

 

2.  Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia 

para os profissionais de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2011.4v. 

 

3. Conselho Federal de Enfermagem (BR). Lei nº 7.498, 25 de junho de 1986.  

 

4. INS. Infusion Nurses Society (Brasil). Diretrizes Práticas para Terapia Intravenosa. Edição 2013. 

 

5. Maciel R, Paz A, Alves P. Protocolo de cateter central de inserção periférica. Hospital Universitário 

Pedro Ernesto/UERJ; 2011. 

 

6. Margotto PR, Vieira MG et al. Acesso Vascular no Recém-Nascido. Disponível em: 

www.paulomargotto.com.br/documentos/ACESSOVASCULAR.doc 

 

7. Ministério da Saúde (BR).Conselho Federal de Enfermagem. Resolução nº 258 de 12 de julho de 2001. 

Dispõe sobre a competência técnica do enfermeiro na inserção de cateter periférico central. 

Brasília,2001. Disponível em URL:http:/./www.corensp.org.br/resol/258. 

 

8.       Phillips LD. Manual de terapia intravenosa. 2.ed.São Paulo: Artmed; 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO  

 

ASSUNTO: PROTOCOLO PARA UTILIZAÇÃO DO 

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA - 

CCIP/PICC. 

Código: 

DE-UTIN 

EDUCAÇÃO PERMANENTE 

  

Página: 

  21 de 21 

http://./www.corensp.org.br/resol/258


73 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE     
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 
  UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Paciente:__________________________________________________________________________________ 

Prontuário:_______________________________ 

Responsável:_______________________________________________________________________________ 

Grau de parentesco:_______________________________ 

Eu,______________________________________, responsável pelo RN_______________________________ 

confirmo que a enfermeira(o)___________________________________ me informou claramente sobre a 

proposta do procedimento de implantação do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC), seus benefícios e 

possíveis complicações. Recebi esclarecimentos tendo a oportunidade de fazer perguntas, sendo todas 

respondidas satisfatoriamente. 

Autorizo a execução do procedimento proposto, reconhecendo que nenhuma garantia me foi dada sobre os 

resultados, mas que serão utilizados todos os recursos disponíveis no hospital para que seja alcançado o melhor 

resultado. 

 

Data:______________________                        _________________________________________ 

                                                                                                         Ass. Responsável 

 

 

                                                                      __________________________________________    

                                                                                                          Ass/carimbo Enfº 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

 DIRETORIA DE ENFERMAGEM 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 

 

FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DO PICC 

I – IDENTIFICAÇÃO: 

Nome:_______________________________________________________________________________             

Prontuário:_________________ 

Sexo: (   ) F    (   ) M               Idade:____________ 

Data de Nascimento:____/____/____ Data implantação do PICC:____/____/_____ 

Peso nascimento:________________ Peso atual:______________ 

 

II – INDICAÇÃO: 

(   ) Antibioticoterapia     (   ) NPT    (   ) HV   (   ) Drogas vasoativas   (   ) Outras:________________________ 

 

III – DADOS DO CATETER: 

Marca: ________________________________             Calibre:_______         Comprimento:_______________  

Lote:__________________________________ 

 

IV – INSERÇÃO: 

Estado clínico do RN antes da inserção:_________________________________________________________ 

Sedação: (   ) não     (   ) sim: _________________________________________________________________ 

Veia de acesso:________________________________    Comprimento introduzido:_____________________ 

Dificuldade na progressão: (   ) sim       (   ) não 

Nº tentativas de punção: (   ) 1   (   ) 2   (   ) 3  (   ) 4   (   ) mais  Quantas?_______________________________ 

Refluxo sanguíneo: (   ) sim     (   )  não 

Estado clínico do RN após inserção:_____________________________________________________________ 

RX após inserção:(   ) sim   (   ) não 

Localização ponta do cateter:__________________________________________________________________   

Tracionado cateter após RX:(   ) não   (   ) sim ________cm   Comprimento introduzido após tração:_______cm 

RX pós tração do cateter: (  ) não   (   ) sim  Localização:____________________________________________ 

Curativo:(   ) oclusivo com gaze e esparadrapo     (   ) oclusivo com curativo transparente 

Intercorrências:_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________ 

                                                                                     Assinatura/Carimbo profissional responsável 

 

(continua) 
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(continuação) 

 

V – CURATIVO DE ROTINA 24 /48H APÓS: 

Tipo de curativo:(   ) gaze com esparadrapo     (   ) curativo transparente 

Solução antisséptica:_________________________________________________________________________ 

Avaliação:(   ) hiperemia   (   ) edema   (   ) hematoma   (   ) sangramento 

(   ) outros _________________________________________________________________________________ 

Comprimento do cateter: Interno________cmExterno_________cm 

Intercorrências:_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Data:____/____/____ ___________________________________________ 

 

 Ass/carimbo profissional responsável 

VI – RETIRADA: 

Data:____/____/____ Tempo de 

permanência:________________________________ 

Motivo da retirada:___________________________________________________________________________ 

Cateter íntegro: (   ) sim  (   )não Dificuldade na remoção: (   ) sim    (   ) não 

Envio da ponta para cultura: (   ) não  (   ) sim  Resultado:____________________________________________ 

Intercorrências:______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 Ass/ carimbo profissional responsável  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste estudo foi possível constatar que a utilização do PICC é de grande importância 

na Neonatologia, devido aos inúmeros benefícios que este procedimento proporciona ao 

neonato, principalmente no que diz respeito à diminuição de punções periféricas e, 

consequentemente, da dor e do estresse, além de promover um acesso venoso seguro para 

infusão da terapia prescrita. 

A utilização do PICC na Neonatologia representa um grande avanço na terapia 

intravenosa. No entanto, é necessário que a equipe de enfermagem esteja preparada e treinada 

para prestar assistência de qualidade após sua inserção. A competência e segurança na 

realização do procedimento deve ser baseada em sustentação teórico–prática aprimorada, com 

qualificação e capacitação recorrentes no cotidiano desses profissionais. 

Pode-se considerar que na análise dos dados desta pesquisa, no que se refere às 

categorias elaboradas, foram abordados importantes aspectos relacionados com a assistência 

prestada pelo enfermeiro em relação ao PICC. Os resultados apresentados permitem concluir 

que existem lacunas entre o conhecimento acumulado pelos enfermeiros e a realização da 

técnica. A equipe de enfermagem atua sem padronização das técnicas de inserção e 

manipulação do cateter, além de não priorizar as bases científicas. 

Foi possível perceber, através do levantamento das fichas de controle do PICC 

existente no setor, que os registros acerca do PICC são realizados inadequadamente, e que os 

enfermeiros divergem em relação, principalmente, ao procedimento de inserção e a 

manutenção do cateter. Falta uma sequência entre o pensamento e as ações relacionados com 

a inserção do cateter. No que se refere ao procedimento de inserção, nenhum dos enfermeiros 

participantes da pesquisa citou em suas falas o passo a passo da técnica em sua totalidade. 

Apesar de todos demonstrarem preocupação com o controle de possíveis infecções, quando 

relatam que a técnica deve ocorrer de forma asséptica, levando em consideração a antissepsia, 

preparo do local a ser puncionado e o uso de barreira máxima, outros aspectos importantes 

para o sucesso do procedimento não foram citados pela maioria desses enfermeiros.  

Nenhum dos enfermeiros citou a importância do monitoramento do recém-nascido 

durante o procedimento. Apenas dois falaram do posicionamento, que tem relação com o 

conforto do recém-nascido; três mencionaram a necessidade de medir o cateter de acordo com 

a veia escolhida para punção; e outros dois pontuaram a confirmação da localização da ponta 

do cateter através do RX. Já no que tange à manutenção do PICC, foi notória a falta de 

consenso entre os enfermeiros. O estudo mostrou diferentes ações em relação à manutenção 
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do cateter, sendo possível perceber que cada enfermeiro age de acordo com sua experiência e 

conhecimento adquirido, o que é prejudicial à assistência visto que a falta de padronização das 

ações podem acarretar possíveis complicações relacionadas ao uso do PICC. Sendo assim, 

torna-se necessário buscar estratégias que melhorem a qualidade da assistência prestada. 

O enfermeiro é responsável pelos cuidados com o PICC na UTIN, entretanto, o cateter 

é manipulado por técnicos e auxiliares de enfermagem responsáveis pela administração das 

soluções infundidas. Faz-se, então, de grande relevância, a realização da educação permanente 

com a equipe de enfermagem, para que todos os profissionais recebam treinamento e sejam 

capacitados para o manuseio do PICC, visando o aprimoramento do conhecimento teórico e 

prático adquirido e, consequentemente, a prestação de uma assistência de qualidade. 

O uso do PICC requer habilidade técnica e conhecimento pela equipe de enfermagem. 

A falta de capacitação permanente do profissional, assim como a não adesão dos 

procedimentos definidos em um protocolo institucional, comprometem a segurança e 

favorecem a remoção precoce do cateter, não apenas por suspeita de infecção, mas por outras 

possíveis complicações que inviabilizem a manutenção do dispositivo. 

A realização dos procedimentos de forma correta, padronizada e segura, tanto para o 

profissional quanto para o neonato, contribui diretamente para a melhoria do atendimento 

qualificado na UTIN. Sendo assim, almeja-se que o presente estudo possa contribuir para a 

realização de medidas educativas, visto que, ficou evidenciado em suas falas, o desejo dos 

enfermeiros quanto à realização de treinamentos buscando uma assistência de enfermagem 

com qualidade e melhoria da atuação dos profissionais frente aos cuidados prestados ao 

recém-nascido na utilização do PICC. 

A educação permanente tem como papel fundamental aprimorar o conhecimento da 

equipe em relação ao PICC, além de colaborar com a implantação de protocolos e 

treinamentos institucionais de cuidados para nortear o adequado manuseio e manutenção do 

dispositivo. Tendo em vista essas considerações, este estudo trás como contribuição a 

elaboração, para posterior validação, de um protocolo institucional a respeito da inserção, 

manuseio e manutenção do PICC, além da reformulação da ficha de controle do cateter já 

existente no setor, sendo acrescidos itens importantes para o acompanhamento da utilização 

desse cateter. 

Recomenda-se, ainda, a busca de uma parceria com o setor de Educação Permanente 

do hospital para elaboração de um treinamento da equipe de enfermagem no que se refere ao 

manuseio e manutenção do cateter, tendo em vista a prestação de uma assistência qualificada, 

dinamizando informações e incentivando a prática baseada em evidências científicas. 
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APÊNDICE A -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL 

EM SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: A assistência de enfermagem no uso do Cateter Central de Inserção 

Periférica (PICC)  

Pesquisador Responsável: ValdecyrHerdy Alves; Renata Rangel Birindiba. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense-UFF 

Telefones para contato: (21) 24667409 / (21) 94902009 

Nome do voluntário: _________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos  R.G. _____________________________ 

O Sr. (a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: A assistência de 

enfermagem neonatal no uso do Cateter Central de Inserção Periférica(PICC) de 

responsabilidade da pesquisadora Mestranda  Renata Rangel Birindiba.  

Os objetivos da pesquisa são identificar o conhecimento dos enfermeiros de uma UTIN a 

cerca da inserção, manutenção e retirada do cateter central de inserção periférica; descrever o 

processo de assistência de enfermagem ao recém-nascido com o PICC, através do discurso 

dos enfermeiros de uma UTIN e elaborar um protocolo de inserção, manuseio, manutenção e 

remoção do PICC para implementação em uma UTIN.As entrevistas serão identificadas com 

nomes fictícios para preservar sua identidade. Casonecessite, poderãosermarcadosencontros 

para respostasouesclarecimentos de qualquerdúvidasobreosprocedimentos, riscos, benefícios e 

outros relacionados à pesquisa. Osresultados da pesquisaserão tornados públicosemtrabalhos 

e/ ourevistascientificas. A retirada do consentimento e permissão de realização do 

estudopodeserfeita a qualquermomento, semqueissolhetragaprejuízos. Este documento será 

elaborado em duas vias, sendo uma retida pelo representante legal do sujeito da pesquisa e 

uma arquivada pelo pesquisador. 
Eu, ____________________________________________________________________,  

RG nº _______________________,  

Declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, no projeto de pesquisa acima 

descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______             

 

___________________________________              ___________________________________ 

(Participante)                                       (Responsável por obter o consentimento) 
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Identificação: 

1- Data da entrevista: 

2- Entrevistador: 

3- Nome do entrevistado: 

4- Idade: 

5- Tempo de formação: 

6- Instituição em que trabalha: 

7- Tempo de serviço na instituição: 

8- Possui especialização: 

9- Possui qualificação para inserção do  PICC: 

Dados específicos: 

1- Existe na unidade protocolo para inserção do PICC? (se a reposta for negativa, pular para pergunta 

3) 

2- Os procedimentos de inserção e manuseio do PICC são realizados de acordo com o que determina o 

protocolo?  Em caso de resposta negativa, por que? 

3- Como é definida a indicação para instalação do PICC? 

4- Quem faz essa indicação? 

5- Qual o procedimento para inserção do PICC? 

6- Quais as vantagens da utilização do PICC para o RN? 

7- Quais as vantagens para a equipe? 

8- Como é realizada a manutenção e o manuseio do cateter? 

9- Quais os profissionais responsáveis pelo manuseio? 

10- Quando é feita a primeira troca de curativo? 

11- Quando é indicada a retirada do PICC? 

12- Em média, qual é o tempo de permanência do PICC na sua unidade? 

13-  Qual o papel do enfermeiro no processo de instalação e permanência do PICC? 

14 - Descreva sobre a sistematização da assistência e sua relação com a qualidade da assistência prestada em 

relação ao PICC. 

 

 

 



87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A   N   E   X   O  S 

 

 

 



88 

 

 

 

ANEXO A - IMPRESSO PARA REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DO RECÉM-

NASCIDO QUE RECEBEU PICC 

 

Nome__________________________________________________   Data____________________ 

Idade________________________________________ 

Peso de nascimento_____________________________ Peso no dia do procedimento_____________ 

Diagnóstico________________________________________________________________________ 

Indicação para a implantação do PICC ___________________________________________________ 

Estado clínico do bebê antes do procedimento _____________________________________________ 

Tipo de cateter/Mensuração____________________________________________________________ 

Vaso de acesso______________________________________________________________________ 

Controle da dor_____________________________________________________________________ 

Complicações durante o procedimento___________________________________________________ 

Estado clínico do bebê________________________________________________________________ 

Confirmação radiológica/Posicionamento da ponta do cateter_________________________________ 

Reparo do cateter/ Data/ Tamanho do cateter antes e após o reparo_____________________________ 

Motivo da retirada do cateter/Fim de indicação/Complicações_________________________________ 

Resultado da cultura da ponta de cateter/Técnica utilizada/Positiva/Negativa/Tipo de microorganismo 

_________________________________________________________________________________ 

 

Assinatura do profissional 
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ANEXO B – APROVAÇÃO DA PESQUISA PELO CEP DA FM/UFF/HU 

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa:ASISTEMATIZAÇÃO DO USO DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO 

PERIFÉRICA (PICC) COMO DETERMINANTE DA QUALIDADE 

DA TERAPIA INTRAVENOSA EM UTI-NEONATAL 

PESQUISADOR:ValdecyrHerdy Alves 

Área Temática: 

Versão:2 

CAAE:13777413.4.0000.5243 

Instituição Proponente:Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Patrocinador Principal:Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 519.853 

Data da Relatoria: 14/02/2014 

 

Apresentação do Projeto: 
Este projeto tem como objeto de estudo a utilização do cateter central de inserção periférica (PICC) em Unidades 

de Terapia Intensiva Neonatal (UTINEO) inseridas na Região Metropolitana II do Estado do Rio de Janeiro. 

Tem como objetivo compreender o processo de sistematização do PICC nas UTINEO da referida região, além de 

identificar as práticas assistenciais adotadas pelos enfermeiros para utilização do PICC e analisar as dificuldades 

encontradas por eles em relação ao uso do PICC. Trata-se de um estudo exploratório, descritivo, com abordagem 

qualitativa. Os dados serão coletados através de entrevistas, utilizando-se um instrumento estruturado com 

questões fechadas e abertas sobre conhecimentos gerais em relação ao PICC e sobre a técnica de inserção e 

manutenção do cateter. Tal estudo almeja contribuir para a ampliação do conhecimento dos enfermeiros acerca 

do PICC, além de proporcionar um banco de dados que servirá de base para novos estudos. 

Objetivo da Pesquisa: 
Objetivo Primário: Compreender o processo de sistematização do uso do PICC nas UTINEO inseridas na Região 

Metropolitana II, buscando a melhoria da qualidade na terapia intravenosa prestada ao RN assistido nesta 

unidade. 
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Continuação do Parecer: 519.853 

 

Objetivo Secundário: Identificar as práticas assistenciais para utilização do PICC adotadas pelos enfermeiros das 

UTINEO da Metropolitana II. Analisar as dificuldades dos enfermeiros em relação ao uso do PICC nas 

UNITENEO das instituições de saúde da Região Metropolitana II. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: A pesquisa oferece baixos riscos aos participantes. Benefícios: Contribui para a melhoria da assistência 

prestada ao RN, e ainda, porque a garantia de um acesso venoso seguro pode influenciar na sobrevida e 

prognóstico dos neonatos. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa emprega um questionário misto de questões fechadas e abertas para investigar as práticas e 

dificuldades com o PICC em unidades de terapia intensiva neonatais, avaliando a sistematização destas práticas, 

os conhecimentos gerais em relação ao PICC e a técnica de inserção e manutenção do cateter. O pesquisador 

continua a confundir o conceito de critério de exclusão (que é um critério para excluir aqueles que foram 

inicialmente incluídos e não aqueles que não aceitaram participar ou não estão presentes (no caso de férias ou 

afastados)). 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

O TCLE, assim como todos os documentos foram apresentados adequadamente. 

 

Recomendações: 

Recomendamos rever os critérios de inclusão e exclusão, ainda que não mais estejam sob forma de pendências 

 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há pendências 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 


