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RESUMO  

GARCIA KRS. Análise de medida do Cateter Central de Inserção Periférica para 

instalação em Neonatos: Estudo Coorte. [Dissertação de mestrado]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 
 

Introdução: O Cateter Central de Inserção Periférica é um dispositivo utilizado em ampla 

escala nas unidades de terapia intensiva devido seu baixo custo, inserção à beira leito, 

menor risco de complicações.  Embora este dispositivo venha sendo implantado com 

muita frequência nas Unidades Intensivas, ainda é grande o número de evento 

desfavoráveis relacionadas ao cateter e o tempo de duração deste cateter na clientela 

neonatal está aquém do indicado para uso. O objetivo Geral foi analisar a medida do 

cateter central de inserção periférica instalados em recém-nascidos internados em unidade 

de terapia intensiva neonatal. Método: Trata-se de um estudo observacional, coorte 

prospectiva, com 24 recém-nascidos internados em duas instituições de referência no Rio 

de Janeiro no período de julho de 2019 a janeiro de 2020, por meio de um instrumento de 

coleta de dados. A análise dos dados foi por meio de cálculos estatísticos. O presente 

estudo teve aprovação no comitê de ética com registro 12126219.8.3001.5279. 

Resultados: Os neonatos participantes eram em sua maioria do sexo masculino (62,5%), 

nascidos com peso entre 570g e 1.196g (54,2%), tinham idade entre 1 e 7 dias (66,7%), e 

estavam em tratamento devido a prematuridade (70,8%). Os cateteres usados eram na 

maioria de silicone (54,2%); inseridos no membro superior direito (62,5%), na Basílica 

(37,5%) ou na Cubital Mediana (29,2%); com a ponta do cateter no terceiro espaço 

Intercostal (58,3%). Estima-se, daí que a tração ocorreu em (75,0%) dos cateteres 

inseridos e a distribuição de frequências do comprimento da tração, em centímetros eram 

entre 1 cm (33,3%) ou 2 cm (25,0%), e que o não uso de sedativos estão relacionados 

com a ocorrência. Em 91,7% dos casos a medida convencional é maior que a medida 

proposta, chegando a ser 5 cm maior.  Discussão: Quando equiparado a medida 

convencional e a medida proposta pelo estudo, verifica-se que em (91,7%) dos casos, a 

medida convencional é maior que a medida proposta. Alguns centímetros já estabelecidos 

previamente antes da inserção com a medida convencional mostraram-se duvidosa, aja 

vista a ocorrência de tração em (75,0%) dos CCIP. Ainda, quanto menor o sucesso da 

posição correta do dispositivo, maiores serão os riscos ao recém-nascido, além da 

manipulação excessivo para manobras de tração Conclusão: Dentre os achados na 

amostra estudada, a pesquisa sugere que os cateteres sejam sempre inseridos com 

analgésicos, que os profissionais sejam capacitados a fazerem a inserção em menos tempo 

e que altere a medida convencional pela medida proposta uma vez que a medida 

convencional é maior que a medida proposta em 91,7% dos casos e a medida 

convencional maior está significativamente associada à tração.  Sugere-se então, que a 

medida proposta de mensuração do CCIP para sua instalação em neonatos nesse estudo 

seja investigada em novos estudos a fim de emergir evidências científicas mais robustas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

GARCIA KRS. Measurement analysis of the peripherally inserted central catheter 

for installation in neonates: a cohort study. [Dissertação de mestrado]. Niterói: 

Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 

 
 

Introduction: The Peripherally Inserted Central Catheter is a device widely used in 

intensive care units due to its low cost, insertion at the bedside, less risk of complications. 

Although this device has been implanted very frequently in the Intensive Care Units, there 

is still a large number of unfavorable events related to the catheter and the duration of this 

catheter in the neonatal clientele is below that indicated for use. The General objective 

was to analyze the measurement of the peripherally inserted central catheter installed in 

newborns admitted to a neonatal intensive care unit. Method: This is an observational, 

prospective cohort study with 24 newborns admitted to two reference institutions in Rio 

de Janeiro from July 2019 to January 2020, using a data collection instrument. Data 

analysis was performed using statistical calculations. This study was approved by the 

ethics committee with registration number 12126219.8.3001.5279. Results: The 

participating neonates were mostly male (62.5%), born weighing between 570g and 

1,196g (54.2%), aged between 1 and 7 days (66.7%), and were under treatment due to 

prematurity (70.8%). The catheters used were mostly made of silicone (54.2%); inserted 

in the right upper limb (62.5%), in the Basilica (37.5%) or in the Cubital Median (29.2%); 

with the tip of the catheter in the third Intercostal space (58.3%). It is estimated, therefore, 

that traction occurred in (75.0%) of the inserted catheters and the frequency distribution 

of the traction length, in centimeters, was between 1 cm (33.3%) or 2 cm (25.0%) , and 

that the non-use of sedatives are related to the occurrence. In 91.7% of cases, the 

conventional measurement is greater than the proposed measurement, reaching 5 cm 

greater. Discussion: When compared to the conventional measure and the measure 

proposed by the study, it appears that in (91.7%) of the cases, the conventional measure 

is greater than the proposed measure. A few centimeters previously established before 

insertion with the conventional measurement proved to be doubtful, considering the 

occurrence of traction in (75.0%) of the PICC. Still, the less successful the correct position 

of the device, the greater the risks to the newborn, in addition to excessive manipulation 

for traction maneuvers. Conclusion: Among the findings in the sample studied, research 

suggests that catheters should always be inserted with analgesics, that professionals are 

trained to make the insertion in less time and that they change the conventional measure 

by the proposed measure since the conventional measure is greater than the proposed 

measure in 91.7% of cases and the larger conventional measure is significantly associated 

with traction . It is suggested, then, that the proposed measurement measure of the PICC 

for its installation in neonates in this study be investigated in new studies in order to 

emerge more robust scientific evidence. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

GARCIA KRS.  Análisis de medición del catéter central insertado periféricamente 

para instalación en neonatos: un estudio de cohorte. [Dissertação de mestrado]. 

Niterói: Universidade Federal Fluminense, Faculdade de Enfermagem; 2020. 

 

 

Introducción: el catéter central de inserción periférica es un dispositivo ampliamente 

utilizado en unidades de cuidados intensivos debido a su bajo costo, inserción al lado de 

la cama, menor riesgo de complicaciones. Aunque este dispositivo se ha implantado con 

mucha frecuencia en las Unidades de Cuidados Intensivos, todavía hay una gran cantidad 

de eventos desfavorables relacionados con el catéter y la duración de este catéter en la 

clientela neonatal es inferior a la indicada para su uso. El objetivo general fue analizar la 

medición del catéter central insertado periféricamente instalado en recién nacidos 

ingresados en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Método: Este es un estudio 

observacional prospectivo de cohorte con 24 recién nacidos ingresados en dos 

instituciones de referencia en Río de Janeiro desde julio de 2019 hasta enero de 2020, 

utilizando un instrumento de recolección de datos. El análisis de los datos se realizó 

mediante cálculos estadísticos. Este estudio fue aprobado por el comité de ética con el 

número de registro 12126219.8.3001.5279. Resultados: los recién nacidos participantes 

eran en su mayoría hombres (62,5%), nacieron con un peso entre 570 gy 1.196 g (54,2%), 

con edades entre 1 y 7 días (66,7%), y fueron bajo tratamiento por prematuridad (70.8%). 

Los catéteres utilizados fueron en su mayoría de silicona (54,2%); insertado en la 

extremidad superior derecha (62.5%), en la Basílica (37.5%) o en la Mediana Cubital 

(29.2%); con la punta del catéter en el tercer espacio intercostal (58.3%). Se estima, por 

lo tanto, que la tracción ocurrió en (75.0%) de los catéteres insertados y la distribución de 

frecuencia de la longitud de tracción, en centímetros, fue entre 1 cm (33.3%) o 2 cm 

(25.0%) y que el no uso de sedantes está relacionado con la ocurrencia. En el 91,7% de 

los casos, la medida convencional es mayor que la medida propuesta, llegando a 5 cm 

más. Discusión: cuando se compara con la medida convencional y la medida propuesta 

por el estudio, parece que en (91.7%) de los casos, la medida convencional es mayor que 

la medida propuesta. Algunos centímetros previamente establecidos antes de la inserción 

con la medición convencional resultaron ser dudosos, considerando la ocurrencia de 

tracción en (75.0%) del PICC. Aún así, cuanto menos exitosa sea la posición correcta del 

dispositivo, mayores serán los riesgos para el recién nacido, además de la manipulación 

excesiva para las maniobras de tracción. Conclusión: Entre los hallazgos en la muestra 

estudiada, la investigación sugiere que los catéteres siempre deben insertarse con 

analgésicos, que los profesionales están capacitados para realizar la inserción en menos 

tiempo y que cambian la medida convencional por la medida propuesta, ya que la medida 

convencional es mayor que la medida propuesta en el 91.7% de los casos y la medida 

convencional más grande se asocia significativamente con la tracción . Se sugiere, 

entonces, que la medida de medición propuesta del PICC para su instalación en neonatos 

en este estudio se investigue en nuevos estudios con el fin de obtener evidencia científica 

más sólida. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Motivação do Estudo 

 Na prática como enfermeira neonatal de um hospital municipal de médio porte 

percebo a necessidade e a urgência dessa clientela em obter um acesso venoso central 

seguro, para infusões de soluções hiperosmolares, hidratação venosa e nutrição 

parenteral.  

 Rotineiramente, em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) nota-se 

grande parte de seus leitos sendo ocupado por recém-nascidos pré-termos, baixo peso e 

com alguma patologia após o nascimento. Para tanto, cria-se um tratamento terapêutico 

para melhora do quadro e estabilização clínica desses pacientes quase sempre 

aumentando o tempo de hospitalização.  

 O acesso venoso central traz inúmeros benefícios para essa clientela, entretanto é 

perceptível o número de complicações relacionadas à inserção, manutenção e retirada 

desses cateteres.  

 A inquietação do estudo nasceu após a prática de um curso de cateter central de 

inserção periférica (CCIP), no qual foi percebido que a mensuração em centímetros 

ensinada universalmente para inserir o dispositivo no recém-nascido precisava, após 

inserção, ser constantemente tracionada, pois, o cateter não se posicionava em terço 

médio de veia cava superior ou inferior como se esperava e sim na entrada do átrio direito 

ou em outras localizações vasculares.  

 Assim sendo, adotando o pensamento crítico que todo enfermeiro deve ter em sua 

prática assistencial pensou-se que um novo modelo de mensuração, ou seja, diminuindo 

os centímetros inseridos poderia então reduzir essas incidências de tração do cateter no 

pós inserção.  
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1.2 Contextualização do Tema 

 

A enfermagem, desde os primórdios, dedica-se ao cuidado do ser humano em 

todas as fases da vida. A atenção desses profissionais nos cuidados prestados aos neonatos 

internados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é indispensável à vida.1 

Nas Unidades de terapias intensivas neonatais cresce o número de tecnologias e 

ferramentas para o aumento da sobrevida dessa clientela, com isso nasce então à 

necessidade de incutir aprimoramento nos cuidados de enfermagem fundamentada em 

princípios científicos.  

Acessos vasculares são cruciais para terapêutica e tratamento dos recém-nascidos 

internados. A punção periférica e a escolha do dispositivo a ser utilizado passam ser um 

procedimento que requer habilidade e conhecimento científico durante a assistência 

prestada.  

O uso de linhas centrais é justificado pela necessidade de incutir terapias 

medicamentosas de forma contínua e em grandes doses. Cateteres centrais são essenciais 

para prática médica moderna e são extremamente necessários quando o tratamento se 

demonstra vesicante e irritante à parede do endotélio vascular.2 

Na UTIN, garantir acesso venoso seguro é um desafio constante na prática 

assistencial da equipe de enfermagem, podendo influenciar na sobrevida e prognósticos 

dessa clientela.3 

A terapia intravenosa vem sendo uma área estudada com cautela e exigência pela 

enfermagem neonatal, pois essa ferramenta contribui para sobrevivência e qualidade no 

atendimento desses pacientes.4 

Hoje, o cateter central de inserção periférica é um cateter utilizado em ampla 

escala nas UTIN devido seu baixo custo, inserção à beira leito, menor risco de 

complicações como pneumotórax e hemotórax, além de trazer menor desconforto da dor 

e risco de infecção comparada aos outros acessos venosos centrais. 

 Embora o CCIP venha sendo implantado com muita freqüência nas UTIN, ainda 

é grande o número de complicações relacionadas ao cateter, perdas sucessivas, retirada 

não eletiva, ou seja, o tempo de duração deste cateter na clientela neonatal está aquém do 

indicado para uso.  

 A posição da ponta do cateter deve ser localizada em terço médio de veia cava 

superior ou inferior indicando então localização central.  O posicionamento incorreto 

deste cateter em localização não central é um fator de risco para complicações, retiradas 

não programadas do cateter, expondo o recém-nascido a nova punção.3 
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 Segundo a Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Terapia Intensiva, SOBETI, 

existe um protocolo universal para mensuração do cateter para inserção, que é: Posicionar 

o bebê em decúbito dorsal, mantendo o membro superior em ângulo de 90° em relação 

ao tórax; mensurar com fita métrica o local de inserção até altura da clavícula e desse 

ponto até o terceiro espaço intercostal. 5 

As principais complicações inerentes ao cateter são: mau posicionamento do 

cateter, hemorragias, arritmias cardíacas, trombose, tamponamento cardíaco, dano e 

estimulação de nervos, flebite, infecções e dificuldade de progressão.6 

A terapia intravenosa vem sendo uma área estudada com cautela e exigência pela 

enfermagem neonatal, pois essa ferramenta contribui para sobrevivência e qualidade no 

atendimento desses pacientes.4 

 Assim sendo, para evitar complicações e eventos adversos, enfermeiros da UTIN 

devem priorizar a detecção e prevenção precoce desses agravos, visando à segurança do 

paciente e utilizando o CCIP para benefício durante o processo de internação.  

 A despeito da definição quanto os motivos de complicações do cateter, mesmo 

seguindo protocolo de inserção, algumas questões necessitam ser respondidas, são elas: 

o tipo de mensuração para inserção do cateter é eficaz em neonatos? As complicações 

como tração do cateter após inserção, migração da ponta e posicionamento incorreto se 

dá pela medida padrão que é realizada?  Diante destas indagações, buscou-se realizar uma 

revisão integrativa da literatura, a fim de obter respostas para estabelecer evidências para 

amparar uma melhor prática na passagem do CCIP na clientela neonatal.  

 Desta forma, a questão de pesquisa se dá em discutir qual a forma mais adequada 

para mensurar o cateter central de inserção periférica no recém-nascido antes do 

procedimento de sua inserção. O estudo se enquadra em um problema de pesquisa por ser 

possível desenvolver um estudo para analisar os principais aspectos da inserção deste 

cateter mitigando complicações e eventos adversos a essa clientela.  

 

1.3 Objeto de estudo 

 Mensuração do cateter central de inserção periférica instalados em neonatos.  

1.4 Objetivo Geral 

- Analisar a medida do cateter central de inserção periférica instalados em recém-nascidos 

internados em unidade de terapia intensiva neonatal.  
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1.5 Objetivos específicos 

- Caracterizar o perfil de recém-nascidos que receberam o  Cateter Central de Inserção 

Periférica.  

- Caracterizar o procedimento de inserção dos cateteres centrais de inserção periférica 

instalados em recém-nascidos.  

- Descrever a localização da ponta do cateter central de inserção periférica instalados em 

recém-nascidos.  

- Estimar a incidência de tração do cateter central de inserção periférica instalados em 

recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva neonatal 

- Estimar a incidência de posicionamento incorreto da ponta do cateter central de inserção 

periférica instalados em recém-nascidos 

- Analisar os fatores associados à tração do cateter central de inserção periférica instalados 

em recém-nascidos.  

- Comparar, com base nas medidas do cateter central de inserção periférica que foram 

reposicionados ou tracionados, um novo modelo de mensuração para o cateter central de 

inserção periférica.  

 

1.6 Hipóteses do estudo 

 

Hipóteses Nulas: 

 

1. A incidência de tração nos cateteres central de inserção periférica instalados em 

recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva neonatal não é 

significativamente distinta de zero. 

2. A incidência de posicionamento incorreto nos cateteres central de inserção 

periférica instalados em recém-nascidos internados em unidades de terapia 

intensiva neonatal não é significativamente distinta de zero. 

3. O uso da medida convencional para mensuração do cateter não está associado à 

ocorrência de tração e posicionamento incorreto da ponta do cateter.  

 

Hipóteses Alternativas: 

1. A incidência de tração nos cateteres central de inserção periférica instalados em 

recém-nascidos internados em unidades de terapia intensiva neonatal é 

significativamente distinta de zero. 
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2. A incidência de posicionamento incorreto aos cateteres central de inserção 

periférica instalados em recém-nascidos internados em unidades de terapia 

intensiva neonatal é significativamente distinta de zero. 

3. O uso da medida convencional para mensuração do cateter está significativamente 

associado à ocorrência de tração e posicionamento incorreto da ponta do cateter.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 Este estudo justifica-se pelo elevado número de complicações inerentes ao cateter 

central de inserção periférica, um dispositivo utilizado em larga escala nas unidades de 

terapia intensiva neonatal. Segundo a literatura, a migração da extremidade do cateter é 

uma complicação comum, podendo ocorrer durante a inserção por mensuração incorreta 

ou durante sua manutenção. Secoli e Jesus7 referem que o mau posicionamento varia entre 

6 a 62% dos casos. Segundo Freitas e Nunes6, o mau posicionamento do cateter pode 

ocorrer pela própria anatomia venosa do recém-nascido e mensuração incorreta.  

Freitas e Nunes6,demonstram em seu estudo de caso que a taxa de sucesso na 

inserção do CCIP foi de 57,2%. Foi observado durante o procedimento de inserção, que 

todos os cateteres, após confirmação por raio-x, precisaram ser tracionados, indicando 

que houve falha quanto a mensuração.  

O estudo se alinha as prioridades nacionais de pesquisa em saúde no item de saúde 

da criança e do adolescente, bem como as prioridades de pesquisa em enfermagem nas 

ações verticais como: cuidado de enfermagem à saúde da criança e do adolescente.  

Atualmente a política de pesquisa em saúde e a agenda nacional de prioridades de 

pesquisa em saúde estão determinando os recursos do ministério de saúde para o 

desenvolvimento científico.8 

Com isso, torna-se crucial o alinhamento dos pesquisadores a essas prioridades 

não apenas para fortalecer as políticas, mas também para potencializar a luta na redução 

de problemas em saúde.9 

Há um compromisso interno e externo no Brasil para a melhoria da qualidade da 

atenção a gestante e ao recém-nascido com o intuito de reduzir a mortalidade infantil. No 

momento, 70% da mortalidade infantil ocorrem no primeiro ano de vida do recém-nascido 

e a assistência adequada ao recém-nascido vem sendo um desafio para reduzir índice de 

mortalidade no país.10 

Para desenvolver a pesquisa, optou-se por uma revisão integrativa da literatura, que 

se integra a um dos métodos da prática baseada em evidência. A Revisão integrativa se 

forma mediante as seguintes fases: elaboração da pergunta norteadora, amostragem nas 
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bases de dados, coleta de dados, analise crítica dos estudos incluídos e discussão dos 

resultados11. (APÊNDICE A) 

Para elaboração da questão de pesquisa foi constituída a estratégia (PICO)12, em 

que “P” referiu-se à população do estudo (recém-nascidos em uso do cateter central de 

inserção periférica); “I” à intervenção estudada ou variável de interesse (a posição da 

ponta do cateter); “C” a comparação com outras intervenções (não se aplicou ao estudo) 

e “O” ao desfecho de interesse (identificar as incidências de complicações relacionadas 

ao posicionamento do cateter).  

 Ressalta-se ainda a importância desta estratégia para construção de busca nas bases 

de dados com descritores controlados e no controlados para cada elemento da estratégia 

(PICO). Assim sendo, a questão de pesquisa foi delimitada como: Quais complicações e 

eventos adversos relacionados à localização da ponta do cateter central de inserção 

periférica na clientela neonatal internada em unidade terapia intensiva?  

A avaliação de material bibliográfico permite entender como estão sendo discutidas 

as temáticas, suas dificuldades e lacunas a serem abordadas. Entretanto, o estudo pode 

ser útil para validar, através dos resultados contribuições para área do saber e da ação13. 

Para a busca dos artigos, realizada entre agosto e setembro de 2018, utilizou-se a seguinte 

estratégia de busca, conforme apresentado pela Figura 1. 

 

Descritores Data Base 

((cateterismo)) OR (tw:(cateterismo venoso central)) OR 

(tw:(cateteres venosos centrais )) AND (tw:(UNIDADES 

DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL)) OR ((centros 

de terapia intensiva para recém-nascido)) 

22/09/18 

 

 

Lilacs/Bvs 

((MH “catheterizacion, peripheral central venous”) OR (MH 

“catheterizacion, central venous”) OR (MH 

“catheterizacion”)) AND ((MH “intensive care units, 

neonatal”) OR (MH “intensive care, neonatal”)) 

23/09/18 Cinahl 

((“catheterizacion” [mesh terms]) OR (“catheterizacion, 

central venous”[mesh terms])) AND ((“Intensive care units, 

neonatal”[mesh terms])) 

23/09/18 Medline/ 

Pubmed 

Figura 1 - Estratégia de busca com descritores nas bases de dados 

 

Ao final da aplicação dos critérios de inclusão como: artigos em inglês, português 

e espanhol, no recorte temporal de dez anos, com filtro em espécie recém-nascido e 
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lactente e como critério de exclusão teses e dissertações, foram obtidos quinze estudos 

para análise, conforme apresentado pela Figura 2. Foi desenvolvido para aumentar a 

confiabilidade da pesquisa o documento Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), utilizados para revisões sistemáticas e 

metanálise de ensaios clínicos randomizados e não randomizados. Ainda que se trate de 

uma revisão integrativa, o (PRISMA) foi seguido com a finalidade de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa12. 

 

Na descrição dos resultados, foi utilizada uma figura de síntese com a descrição 

dos artigos em: bases de dados encontrados, título, ano, periódico e grau de evidência 

(Figura 2). O nível de evidência foi baseado na Agency for Health care Research and 

Quality (AHRQ) seguindo os 7 níveis de categorização13. 

A amostra final incluiu 15 publicações provenientes das bases de dados nacionais 

e  internacionais Cinahl (53,3%), Lilacs (6,7%) e Medline (40,0%). Os países de origem 

de publicação que formaram a amostra foram: Brasil (40,0%), Austrália (6,7%), 

Colômbia (13,3%), Estados Unidos (26,7%), Chile (6,7%) e Índia (6,7%). Em relação ao 

ano de publicação, houve destaque entre os anos de 2010 a 2014 (60%), em seguida os 

anos de 2015 a 2018 (34,0%) e 2008 (6,7%). 

O desenho metodológico dos estudos foi identificado em: cinco (33,3%) revisão 

sistemática de estudos qualitativos e descritivos; sete (46,7%) estudos de coorte e caso-

controle bem delineados; dois (13,3%) estudos descritivos e qualitativos e um (6,7%) 

ensaio clinico controlado sem randomização.    

Os objetivos dos estudos selecionados foram definidos em: oito (53%) estudos com 

objetivo de descrever e identificar complicações relacionadas ao cateter central de 
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inserção periférica e sua posição; três (20%) com foco em descrever e caracterizar o perfil 

dos neonatos que utilizam o cateter; um (6%) para analisar o conhecimento dos 

enfermeiros acerca do cateter; dois (13%) com objetivo de identificar a posição da ponta 

do cateter e demonstrar o posicionamento na radiografia e um (6%) a fim de identificar 

as causas da remoção não eletiva do cateter. 

 

 Conclui-se que o CCIP é um dispositivo de tecnologia avançada que contribui para 

taxa de sobrevida dos RN internados em uso no tratamento terapêutico dessa clientela.  

 A migração da ponta do cateter é um fator comum na literatura estudada, descrita 

como uma das principais causas de retirada não eletiva do cateter. Faz-se necessário 

mitigar os riscos internos com ação preventiva, avaliação minuciosamente a 

individualidade de cada recém-nascido que receba o CCIP. 

 Salienta-se que o posicionamento inadequado do cateter contribui para inúmeras 

complicações evitáveis como tamponamento cardíaco, derrame pleural, flebite, trombose 

etc. A posição não central do CCIP sem dúvida, aumenta as chances de danos ao paciente.  

 A revisão integrativa demonstrou que a posição não central do cateter também foi 

consequência de uma mensuração incorreta e que a medida foi superdimensionada em 

alguns casos. Com isso, sugere-se que sejam realizados estudos quanto à medida do 

cateter e a técnica de mensuração no processo de inserção a fim de reduzir eventos como: 

migração e posicionamento incorreto da ponta do cateter.  

 

3.RELEVÂNCIA 

Considera-se que através dessa pesquisa, o esclarecimento de dúvidas e a 

evidenciação dos pontos que incitam a complicação serão possibilitados, além de 

promover um cuidado de qualidade, integral e humanizado, prevenindo complicações e 

mais sofrimento para o RN e sua família. 

O estudo contribui no âmbito do sistema único de saúde, além dos serviços 

privados por se tratar de uma atuação e procedimento realizado nas unidades de terapia 

intensiva, um nível terciário de atenção à saúde, trazendo a possibilidade de mitigar 

eventos adversos e complicações o que reduz o tempo de internação desses recém-

nascidos, ou seja, diminuindo custos.  

 Sendo assim, espera-se com este estudo uma melhor abordagem na inserção do 

cateter central de inserção periférica na clientela neonatal com uma prática segura, 

ajustando a técnica descrita na literatura às práticas baseadas em evidências e propondo 

um novo modelo de mensuração a ser melhor investigada.  
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4. BASE CONTEXTUAIS DO ESTUDO 

 

4.1. O recém-nascido no contexto da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

As Unidades de Terapia Intensiva Neonatal são serviços especializados, dentro dos 

hospitais, para o cuidado e assistência aos pacientes cuja sobrevivência se encontra 

ameaçada por instabilidade hemodinâmica oudoenças.6 

Hoje, as UTIN são locais altamente qualificados e técnicos para o atendimento aos 

recém-nascidos que apresentem disfunções cirúrgicas ou clínicas desde o nascimento até 

28° de vida.14 

Com o avanço da neonatologia, a mortalidade desses pequenos pacientes vem 

decrescendo. O crescimento da especialidade demanda dos profissionais envolvidos e 

principalmente da enfermagem neonatal, principal responsável pelo cuidado e 

procedimentos invasivos na UTIN, uma busca constante pelo saber e pelas novas 

tecnologias aplicada à prática nas unidades intensivas.  

A utilização de novas tecnologias dentro das UTIN tem subsidiado melhorias para 

aumento de taxa de sobrevida desses recém-nascidos. A primeira construção de um 

berçário para atendimento de prematuros surgiu no século XIX. Já no século XX 

passaram atender os demais recém-nascidos e ao longo desse século, os berçários 

tornaram-se UTIN.15 

Segundo a política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS) de 2010, 

no contexto da Portaria Nº 2.510/GM de 19 de dezembro de 2005, consideram-se 

tecnologias em saúde: equipamentos, procedimentos, medicamentos e materiais. 

O caderno de atenção integral a saúde do recém-nascido do Ministério da saúde, cita 

o cateter central de inserção periférica como uma prática rotineira nas UTIN. 

 O CCIP é indicado para bebês extremamente prematuros e prematuros, bem como 

bebês que necessitam de hidratação venosa, antibioticoterapia e dieta parenteral por mais 

de sete dias de internação com manuseio restrito.15 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), prematuro ou recém-nascido pré-

termo é aquele que nasce com idade gestacional inferior a 37 semanas e de baixo peso, 

considerando que seja inferior a 2.500g.  

O crescimento e avanços de tecnologias ampliaram de forma considerável as ações 

na assistência de enfermagem e médica, movendo os profissionais que atuam na área a 

obterem melhor qualificação.16 

Assim sendo, tornou-se crucial o conhecimento e avaliação das técnicas e procedimento 
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a serem realizados nos recém-nascido de forma cautelosa. A decisão e conduta a serem 

tomadas exigem prudência para refrear riscos e aumentar benefícios.17 

Acessos vasculares são imprescindíveis para a assistência nas UTIN, devido à 

necessidade de monitorização hemodinâmica, medicações hiperosmolares, nutrição 

parenteral dentre outras indicações. No entanto, requer do profissional cuidados diários, 

visando prevenção de complicações.18 

 

4.2. A segurança do cuidado ao recém-nascido na hospitalização 

Desde a antiguidade, Hipócatres (460 a 370 a.C.) escreveu o postulado primum no 

nocere- que significa: Primeiro não cause o dane.  O pai da medicina tinha razões para 

refletir que o cuidado prestado poderia causar algum dano ao paciente.20 

O termo evento adverso (EA) ganhou visibilidade e relevância desde a divulgação do 

relatório do Institute of Medicine (IOM), toerrishuman. O relatório se baseou em 

pesquisas realizadas em hospitais dos Estados Unidos (EUA).  Segundo Programa 

Nacional de segurança do paciente, 2014 10% dos pacientes internados sofrem algum 

tipo de dano adverso e destes 50% são evitáveis.20 

O uso do CCIP é essencial para viabilidade para quase todos os recém-nascidos 

internados em UTIN, porém a ocorrência de um evento adverso nessa clientela pode ter 

consequência grave e irreversível, devido à fragilidade desses neonatos.21 

A complexidade que a saúde atingiu não permite espaço para uma gestão e atuação 

não profissionalizada. A divergência entre o estabelecimento de saúde mal administrada 

e o dever de dar assistência ao paciente em alto risco, tendem a crescer com mais 

freqüência gerando crises no atendimento.20 

A política Nacional de Humanização (PNH) criada em 2003, procura por em prática 

os princípios do SUS na rotina dos serviços de saúde, formando mudança no modo de 

gerir e cuidar.22 

O processo de atendimento a clientela neonatal em uso do cateter vascular perpassa 

apenas uma ação técnica. É preciso ver de forma holística o contexto da internação, sua 

indicação e a melhor forma de expor o paciente a tal procedimento.   

Humanizar exprime inclusão nas diferenças dos processos de gestão e cuidar. Isso 

inclui estimular a produção de novos modelos de cuidar e novas formas de gestão.19 

Modelos estes, criados a partir de um olhar voltado a qualidade na assistência em prol do 

neonato e sua família. 

Há uma grande expectativa no nascimento por parte dos pais/cuidadores. Neste 

contexto, toda a família é mobilizada para a chegada de um novo membro cuja os desafios 
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variam de intensidade conforme a percepção e experiência vivenciada por cada indivíduo.  

O momento após o nascimento é crucial e delicado e torna-se um fator determinante 

para estabelecer a qualidade de vínculo afetivo entre a mãe, bebê e toda sua família. É 

fundamental que a equipe e os serviços de saúde desenvolvam escuta, compreensão e 

atenção ao momento experimentado por essa família.13 

Os profissionais de saúde inseridos na UTIN devem estimular o vínculo mãe/bebê, 

facilitando o envolvimento dos pais na assistência prestada ao recém-nascido, mantendo 

sua família sempre informada sobre o quadro do paciente afim de torna um ambiente tão 

traumático, que é a UTIN, um lugar de acolhimento e tratamento não só para o recém-

nascido, mas para sua família.24 

O Ambiente da UTIN não é por si só, um ambiente formador de vínculo e afeto, visto 

que os bebês, mediante a sua gravidade, por hora estão monitorizados, aquecidos em 

incubadoras e por vezes por restrição de manipulação. Sabendo os profissionais de saúde 

deste contexto, cabe a minimização desses efeitos agressores, mitigando os eventos de 

uma hospitalização distante, fria e nada humanizada.25 

 

4.3. A utilização do cateter central de inserção periférica em recém-nascidos 

O cateter central de inserção periférica (CCIP) é um dispositivo flexível e longo, de 8 

a 75 cm de comprimento, podendo se apresentar com um ou dois lumens. Quanto ao seu 

calibre, varia de 14 a 24 gauge ou de 1 a 5 French (Fr), sendo radiopaco, de paredes 

homogêneas e lisas, produzido com material biocompatível e bioestável, ou seja, feitos 

de silicone, poliuretano e polietileno.  Esse cateter se insere em uma das veias periférica 

até que sua ponta fique localizada em veia central, especificamente em veia cava superior 

ou inferior.26,27 

 Há ainda outros locais de escolha, como os membros inferiores e estes seguem os 

mesmos padrões de mensuração com fita métrica para inserção. Para CCIP inseridos em 

membros inferiores a medida será: Medir do ponto de inserção, ao longo do trajeto da veia, 

até a região inguinal, até a direita da cicatriz umbilical, finalizando no apêndice xifóide.  

 A primeira descrição do CCIP foi em 1929, quando um médico alemão chamado 

Forssman, com objetivo de buscar um acesso venoso central, se auto cateterizou com uma 

sonda uretral, através de uma veia da fossa cubital. Com a precariedade do material da 

época o procedimento não foi implementado.29, 30 

 Em 1970, foi criado o cateter de silicone, usados inicialmente nas unidades de 

terapia intensiva neonatal. Porém, foi em 1980 que se observou sua expansão pela 
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facilidade da inserção à beira leito realizada por enfermeiros e pelo surgimento dos 

programas de capacitação profissional.30 

 No Brasil, o CCIP começou a ser utilizado na década de 1990 e tem sido utilizado 

desde então na clientela neonatal, oncológica e em pacientes adultos da unidade de terapia 

intensiva.28,30 

 A intravenous Nurses Society (INS) menciona o CCIP com um procedimento de 

alta complexidade técnica e cabe privativamente ao enfermeiro e médico tal ação.  A 

resolução 258 de 12 de julho de 2001 do Conselho Federal de Enfermagem reconhece a 

implantação do CCIP, como competência do enfermeiro, desde que este esteja habilitado 

e capacitado para inserção do cateter, respaldando assim, sua prática.30 

 As principais vantagens deste dispositivo são: Redução do desconforto do 

paciente a múltiplas punções; a inserção com anestésico local ou não, sob efeito de 

sedação ou não; inserção a beira leito; via segura para administração de antibióticos, 

nutrição parenteral; excelente via para administração de quimioterápicos; menores 

chances de contaminação; maior tempo de permanência.31 

 Uma das principais indicações e vantagens do CCIP é que por ser inserido 

perifericamente diminui potencialmente os riscos de pneumotórax e hemotórax, além 

disso, seu custo é menor comparado aos cirurgicamente implantados.31 

 As desvantagens do CCIP em seu uso estão relacionadas ao treinamento 

específico e rigoroso que os profissionais devem ter e por precisar de uma trama vascular 

calibrosa e integra. Há evidências de que a inserção do cateter bem como sua manutenção 

tem riscos de complicações e essas são reais, porém, ainda assim estudos demonstram 

que é uma via segura e com menos riscos comparados a dissecção venosa.32 

 

5. MÉTODO 

5.1 Desenho do Estudo: Para avaliação da técnica de mensuração do cateter central 

de inserção periférico inserido em recém-nascido internado em unidade de terapia 

intensiva neonatal, optou-se pelo método observacional, coorte prospectivo, com 

abordagem quantitativa.  

A abordagem quantitativa é aquela cujo trabalho mensura variáveis rigorosas sob forma 

de dados numéricos e aplica severos recursos e técnicas estatísticas para classificá-los e 

analisá-los, tais como, o desvio padrão, a média, a porcentagem, o coeficiente de 

correlação e as regressões.33,34 

Devido a sua confiabilidade pela precisão nos resultados, os estudos quantitativos 

são indicados para planejamento de ações coletivas, pois os resultados são comuns a 
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generalização, essencialmente quando as amostras estudadas, representam com 

fidelidade, o grupo populacional de onde foram retiradas.33,34 

No estudo observacional o pesquisador atua unicamente como expectador de um 

fato ou fenômeno, sem qualquer tipo de intervenção que possa interromper ou interferir 

no curso natural ou desfecho do estudo, embora durante a pesquisa, possa realizar análise, 

medições e outros procedimentos para coleta de dados.35 

Para enriquecimento deste estudo será utilizado o método analítico para que 

ocorra uma avaliação mais aprofundada das informações coletadas. A pesquisa analítica 

é aplicada tanto nos métodos experimentais quanto observacionais, pois, tenta-se explicar 

o contexto de um fenômeno em uma amostra ou população. Ou seja, explica a relação de 

causa e efeito.36,37 

 O estudo analítico tem a capacidade de fazer previsões da amostra ou população 

a fim de fazer dedução estatística pela aplicação de testes de hipóteses.34 

Foi realizada uma pesquisa de campo para obtenção de resultados. A pesquisa de 

campo almeja coletar dados que permitam responder aos problemas que envolvem o 

grupo, a amostra, comunidade ou instituição, com objetivo de compreender os mais 

diversos aspectos de uma determinada prática.35 

 A pesquisa em questão será de avaliação, isto significa, de acordo com Lobiondo-

Wood e Haber38,39 Estes estudos ainda costumam preocupar-se com a determinação da 

qualidade da assistência de enfermagem e da atenção à saúde e com a garantia de que os 

sujeitos estão recebendo o atendimento de alta qualidade. Por isso os objetivos desses 

estudos são normalmente de avaliar a eficácia das intervenções oferecidas pelo 

enfermeiro e fornecer o direcionamento correto para a conquista de resultados clínicos de 

enfermagem. 

De acordo com os autores supracitados, a pesquisa de avaliação se resume na 

utilização de formas de pesquisas cientificas e procedimentos para avaliar, um cuidado, 

um programa, uma prática ou política, usando meios analíticos para documentar o valor 

de determinada atividade. Essa pesquisa em questão vai ao encontro das afirmativas 

anteriores, pois buscará caracterizar a mensuração do CCIP em recém-nascidos nas 

UTIN, descrevendo o tipo de mensuração e seus achados radiológicos da ponta do cateter 

em terço médio da veia cava.  

Sendo assim, através do instrumento criado para coleta de dados o estudo 

descreverá a mensuração usada universalmente para inserção do CCIP, se houve tração, 

quantos centímetros foram tracionados. Além disso, os pesquisadores medirão, no mesmo 

recém-nascido, externamente uma medida proposta pelo estudo.  
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5.2 Medida Proposta pelo Estudo   

 Com base na prática assistencial realizada constantemente pelos enfermeiros que 

insertam o CCIP, nota-se que a medida convencional ensinada nos cursos de capacitação 

e realizada no procedimento não se apresentava adequada aos recém-nascidos.  

 Rotineiramente, ao medir em centímetros o cateter ao longo do braço do RN, 

previamente os enfermeiros antes de inserir a medida estipulada pela aferição, reduzem 

os centímetros mensurados por experiência prática para melhor posição do cateter no 

achado radiológico para confirmação de posicionamento da ponta do dispositivo. 

 Em busca de práticas baseadas em evidências, de uma melhor qualidade na 

assistência e de incitar o campo científico a novos estudos relacionados ao procedimento 

de inserção deste dispositivo, foi trazido dá prática um novo modelo de medida proposta 

a ser melhor investigada.  

 Partindo de uma perspectiva anatômica, quanto aos espaços intercostais do tórax 

para localização da veia cava e junção cavo-atrial, pesquisas apontam variação entre 

neonatos, crianças e adultos. Deste princípio entende-se que não seja aconselhável o uso 

de uma única forma universal de realizar o procedimento. Em pesquisa com recém-

nascidos, a veia cava pode ser localizada entre o primeiro e segundo espaço intercostal.40 

Estudos apontam que, devido às diferenças anatômicas, como o tamanho menor 

do coração em recém-nascidos e prematuros, a mensuração habitual e realizada do cateter 

pode não ser exata.41 

 A European Society for Clinical Nutrition and Metabolism indica que a ponta dos 

cateteres esteja alojada na junção cavoatrial ou na porção superior do átrio direito (Zona 

A). Já a INS recomenda que a ponta seja posicionada no terço inferior da veia cava 

superior, próximo à junção cavoatrial, pois tal posição representa menores riscos de lesão 

endotelial e migração do cateter para a câmara cardíaca.42,43 

 Deste modo, entendendo que a mensuração convencional se dirige até a fúrcula 

esternal e que a veia cava não se posiciona exatamente em direção precisa desse traçado 

anatômico, a medida proposta foi desenvolvida a fim de se aproximar da anatomia 

vascular e não óssea. 
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Zona A: terço inferior da veia cava e área de junção cavoatrial. 

Zona B: veia cava superior e junção com o tronco braquicefálico. 

Zona C: veia braquicefálica esquerda. 

Figura 3. Desenho anatômico para identificação dos grandes vasos e átrio direito, 

dividido em áreas de posicionamento do cateter. Rio de Janeiro, 2020.  

 

Portanto, a mensuração proposta pelo presente estudo para comparar a medida 

convencional é: “Do ponto de inserção até a junção escapulo umeral, seguindo para 

linha média clavicular em 45° ao ângulo de Louis e segundo espaço intercostal”. 

 

5.3 Local do Estudo: 

 O estudo foi realizado em duas unidades de terapia intensiva neonatal. Uma no 

hospital Universitário Antônio Pedro e o Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de 

Hollanda. 

 As unidades foram escolhidas pela proximidade com o pesquisador e por seguir o 

protocolo para inserção do CCIP com rigorosidade e organização, atendendo a clientela 

com responsabilidade.  

 O Hospital Universitário Antônio Pedro dispõe de uma unidade de terapia 

intensiva neonatal (UTI) com oito leitos, uma unidade intermediária (UI) com oito leitos 

e uma unidade Canguru que disponibiliza quatro leitos, porém, este não será utilizada 

para o estudo.   

 A unidade conta com um enfermeiro coordenador, um enfermeiro rotina que 

acompanha e organiza os materiais das unidades e dez enfermeiros plantonistas. Todos 

respaldados para inserção do cateter central de inserção periférica.   
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 O Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda oferece uma Unidade 

Neonatal composta por três setores: UTI, UI, Canguru. A UTI dispõe treze leitos, UI vinte 

e dois leitos e setor Canguru com oito leitos.  

 Ao todo são vinte e quatro enfermeiros atuantes na Unidade Neonatal composta 

por: Um enfermeiro coordenador, vinte e quatro enfermeiros plantonistas e um 

enfermeiro da rotina.  

 Na rotina da maternidade, todos são capacitados para o procedimento e na escolha 

do profissional, sempre o mais experiente é acompanhado do enfermeiro menos 

experiente.  

 

5.4 Cálculo de amostragem 

A população deste estudo é definida como sendo o conjunto de todos os neonatos 

(até 28 dias de vida) e lactantes (mais que 28 dias de vida) internados na UTIN submetidos 

à inserção do CCIP em membros superiores no período de Julho a Dezembro de 2019, 

determinado como período de coleta da pesquisa.  A partir de dados das instituições, 

estima-se que num período de 6 meses, 30 neonatos e lactentes são submetidos à inserção 

do CCIP em membros superiores no HUAP e 90 neonatos e lactantes são submetidos à 

inserção do CCIP em membros superiores Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque 

de Hollanda. Sendo assim estima-se que a população de interesse tenha 120 neonatos e 

lactantes. 

Para consecução dos resultados de interesse, pela inviabilidade técnica de coletar 

dados de toda a população, será retirada uma amostra aleatória do universo definido 

anteriormente. Considerando-se uma seleção por amostragem aleatória simples e margem 

de erro global resultante de no máximo 5%, o tamanho total da amostra ( n ), estimado do 

pelo tamanho da população N , pela fórmula descrita em Medronho45: 
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Aqui, z refere-se ao valor da variável aleatória com distribuição normal padrão 

para o qual o valor da função de distribuição acumulada é igual a 2/)1(   (  nível 

de confiança). Sendo assim, o valor de z está intimamente ligado ao intervalo de 

confiança desejado para as proporções de interesse. No presente caso, usamos um 

intervalo de confiança de 95%, cujo valor correspondente a esta área na curva normal é 
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de 1,96; p é a estimativa preliminar da proporção de interesse e pq 1 . Devido à 

insuficiência preliminar de estimativa para as proporções desejadas, o produto pq foi 

substituído pelo seu valor máximo: 0,25 e d refere-se a margem de erro (no caso, 0,05).  

Assim, o tamanho mínimo da amostra de estudo estimada para este trabalho é de 

91 bebês neonatos e lactentes. E a pesquisa fica assim sujeita a erros máximos de 5% nas 

proporções estimadas, ao nível de 95% de confiança, baseando-se neste tamanho 

populacional.   

Após o período estabelecido para coleta de dados autorizada pelo comitê de ética 

e em função do prazo acadêmico determinado, não foi possível alcançar o número de 

participante com grande significância estatística. Por longos meses, os hospitais que 

atenderam a pesquisa deixaram de receber os cateteres em seus almoxarifados além da 

grave e redução de internações nos leitos de UTI durante o tempo da coleta de dados. 

Portanto, fica esclarecido o não cumprimento e alcance do número exato como 

limitação desta pesquisa e, portanto, há necessidade de novas pesquisas para melhor 

análise e conclusão de resultados quanto novos modelos de mensuração para este 

dispositivo.  

 

5.5 Critérios de elegibilidade 

Inclusão– A técnica de inserção realizada em neonatos que nasceram na própria 

maternidade com indicação de instalação do CCIP em MMSS.  

Exclusão:- Neonatos com falhas nos registros no impresso institucional de 

acompanhamento do cateter CCIP referentes às variáveis de desfecho do estudo.  

- A técnica de inserção realizada em neonatos com diagnóstico de coagulopatias.  

 - A técnica de inserção realizada em neonatos com anomalias congênitas com perda de 

integridade da pele e malformação em MMSS.  

 

5.6 Variáveis do Estudo 

Na pesquisa quantitativa o pesquisador pode se valer de variáveis, que são as 

propriedades, que podem assumir diversos valores. De acordo com Vieira34 “variável é 

uma condição ou característica das unidades da população”. 

As variáveis do estudo serão caracterizadas em duas etapas: Dados da 

caracterização do sujeito e procedimento de inserção.   

5.6.1 Dados de caracterização: Diagnóstico principal; peso (gramas); sexo 

(masculino ou feminino); idade na inserção do CCIP; sedativo ou analgésico usado antes 
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da inserção;  

5.6.2 Variáveis do procedimento de inserção: Indicação; Tempo de inserção 

(em minutos); número de punção; Soluções infundidas; material do cateter; local de 

inserção; veia de acesso; dificuldade na progressão; sedativo ou analgésico usado antes 

da inserção; localização da ponta do cateter; medida convencional (em centímetros) para 

instalação do dispositivo; medida proposta (em centímetro) -“ Do ponto de inserção até 

a junção escapulo umeral, seguindo para linha média clavicular em 45° ao ângulo de 

Louis e terceiro espaço intercostal”. 

Foi elaborado um instrumento de coleta dessas variáveis para controle e avaliação 

do estudo disponível em anexo deste estudo.   

 

5.7 Aspectos Éticos da Pesquisa 

A pesquisa seguiu as determinações propostas da Resolução 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde, e foi submetido a uma avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) das instituições que foi o cenário do estudo com o seguinte registro de aprovação: 

12126219.8.3001.5279. 

Os dados foram coletados por meio da inserção do cateter central de inserção 

periférica (CCIP) nos recém-nascidos que foram internados na unidade em questão. Dessa 

forma, os seus responsáveis legais assinaram o Termo de Consentimento e Assentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Todavia, sabe-se que a internação de um recém-nascido 

envolve muitos transtornos emocionais para os pais e, o fato de contactá-los para solicitar 

a autorização para utilização dos dados de prontuário de seu filho poderia gerar angustia 

pelo momento difícil em suas vidas. Portanto, a pesquisa foi realizada apenas em recém-

nascidos em que os responsáveis, aceitaram e autorizaram, sob a condição de desistir, a 

qualquer momento da participação na pesquisa. Todos os dados coletados que foram 

utilizados nesta pesquisa ficarão arquivados sob a guarda do pesquisador por 5 (cinco) 

anos após o encerramento do estudo. 

Riscos: Toda pesquisa em seres humanos envolve riscos em tipos e gradações 

diferentes. Quanto maior e mais evidentes forem os riscos, maior deve ser o cuidado em 

minimizá-los. Essa pesquisa ofereceu risco de insegurança e embaraço na interação com 

estranhos (pesquisadores) na explicação do projeto proposto e assinaturas do 

TCLE,situação de desconforto para o recém-nascido que foi manuseado para inserção do 

cateter, vazamento de informações e coação dos enfermeiros plantonista dos hospitais de 

apoio a pesquisa, por se sentirem avaliados em sua atuação profissional. 
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Entretanto, os pesquisadores adotaram medidas e providências cautelosas frente 

aos riscos, como: Minimizar desconfortos, garantindo local reservado e liberdade para 

não responder e nem autorizar a pesquisa, estar atento aos sinais verbais e não verbais de 

desconforto, garantir que os pesquisadores sejam habilitados ao método da coleta dos 

dados escolhida e assegurar a inexistência de conflito de interesses entre o pesquisador e 

os sujeitos da pesquisa ou patrocinador do projeto, os dados obtidos no prontuário e no 

instrumento de coleta de dados serão guardados com os pesquisadores com cautela e 

sigilo e houve acolhimento aos enfermeiros plantonistas das unidades que recebem os 

pesquisadores sensibilizando a importância da pesquisa mitigando qualquer embaraço de 

relacionamento.  

Benefícios: A avaliação rigorosa da técnica de mensuração do cateter venoso 

central de inserção periférica poderá reduzir os eventos relacionados à tração do cateter, 

além de evitar complicações inerentes à permanência da posição não central pós inserção, 

visto que avaliaremos o desfecho radiológico. Além disso, a nova técnica de mensuração 

proposta no estudo foi realizada exteriormente, assim como a medida convencional do 

procedimento em si. Ou seja, não implicou em nenhum dano fisiológico/físico para o 

recém-nascido.  

Não obstante, a pesquisa proporcionou, para a equipe de saúde, especificamente 

para os enfermeiros, conhecimento dos potenciais problemas relacionados à mensuração 

do CCIP, bem como, minimizou complicações relacionados ao cateter, aumentando 

qualidade e segurança na assistência a clientela neonatal.   

 

5.8 Coleta de dados 

Os dados foram coletados através de instrumento criado disponível em anexo que 

ficou acessível junto ao pesquisador com as informações colhidas durante o procedimento 

de inserção. Neste mesmo instrumento o pesquisador anotou os centímetros da medida 

proposta pela pesquisa que foi feita externamente no recém-nascido, além de descrever a 

tração em centímetro quando houver.  

Os pesquisadores estavam presentes nas unidades pelo menos duas vezes na 

semana em cada hospital para observar os procedimentos e realizar a medida externa 

proposta pelo estudo ou quando solicitados pela coordenação das UTIN por ter grande 

quantidade de PICC inseridos naquele dia.  

Após avaliar os critérios de elegibilidade e assinatura do TCLE, os pesquisadores 

observaram a inserção do cateter e a avaliação radiológica observando se houve ou não 

tração do cateter após inserção e, além disso, quantos centímetros foram tracionados. 
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Encerrando o procedimento, em ângulo de 90° o pesquisador realizou externamente a 

medida proposta pelo estudo e anotou no instrumento de coleta de dados os centímetros 

da medida externa realizada.  

 

5.9 Análise e Interpretação dos dados  

A partir dos dados coletados foi construído um banco de dados em planilha 

eletrônica e este foi analisado pelo programa SPSS (StatisticalPackage for the Social 

Science), versão 22.0 e pelo aplicativo Microsoft Excel 2011.  

Para caracterização dos participantes da pesquisa, foi feita a análise descritiva dos 

resultados das variáveis por meio de distribuições de frequências com as proporções de 

interesse, gráficos e cálculo de estatísticas apropriadas para variáveis quantitativas 

(mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de variação – CV, 

percentis).  A variabilidade da distribuição de uma variável quantitativa foi considerada 

baixa se 𝐶𝑉<0,20; moderada se 0,20≤ 𝐶𝑉<0,40 e alta se 𝐶𝑉 ≥0,40.  

Na análise inferencial, a significância de uma incidência foi avaliada pelo teste de 

significância de uma proporção e proporções complementares serão comparadas pelo 

Teste Binomial.  Para verificar a associação entre duas variáveis qualitativas foi usado o 

Teste qui-quadrado ou, quando este se mostrar inconclusivo, e for adequado, o Teste 

Exato de Fisher.  Na comparação da ocorrência de um desfecho em dois grupos definidos 

por uma característica ou exposto a um fator, a medida (estimador) que expressará o risco 

será a razão de chances ou oddsratio (OR), a qual avalia a relação entre a chance de um 

indivíduo que possui certa característica, ou exposto a um fator apresentar um evento 

adverso (ou um desfecho), comparada à chance de um indivíduo que não tem a 

característica ou não exposto ao fator apresentar tal evento adverso (ou tal desfecho). A 

significância da OR foi avaliada pelo intervalo da OR que não pode conter o valor 1, que 

significaria indivíduos de ambos os grupos terem a mesma chance de tal evento adverso 

(ou tal desfecho). 

Na análise Inferencial de Variáveis Quantitativas, a hipótese de normalidade da 

distribuição foi verificada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e de Shapiro-Wilk. A 

distribuição foi considerada normal se ambos os testes concluírem que a distribuição é 

normal. Quando a distribuição da variável for normal em todos os grupos, a comparação 

de dois grupos independentes foi feita pelo teste t-deStudent. A igualdade das variâncias, 

necessária para execução do teste t-deStudent sem correção, foi avaliada pelo teste de 

Levene. Se para algum dos grupos a hipótese de normalidade da distribuição for rejeitada, 
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ou para variáveis ordinais, a comparação de dois grupos independentes foi feita pelo teste 

não paramétrico de Mann-Whitney.   

Duas medidas repetidas em avaliações distintas foram comparadas pelo teste t-

deStudent pareado, quando ambas as medidas forem quantitativas e apresentarem 

distribuição normal, ou pelo Teste de Wilcoxon, quando pelo menos uma das medidas for 

quantitativa e não apresentou distribuição normal ou se as medidas forem variáveis 

ordinais. Medidas repetidas em três avaliações distintas foram comparadas pela ANOVA 

para medidas repetidas, quando todas as medidas forem quantitativas e apresentou 

distribuição normal, ou pelo teste de Friedan, se pelo menos uma das medidas for 

quantitativa e não apresentou distribuição normal, ou se as medidas forem variáveis 

ordinais. 

A significância da evolução de uma variável qualitativa avaliada em duas 

avaliações distintas foi analisada pelo Teste de McNemar.  

A associação entre duas variáveis quantitativas foi investigada por Análise de 

Correlação. A análise foi analisada pelo gráfico de dispersão e quantificada pelo 

Coeficiente de Correlação de Pearson, no caso de Distribuições Normais e, quando não 

verificada a distribuição normal em pelo menos uma das variáveis será calculado o 

Coeficiente de Correlação de Ordem de Spearman, A significância dos coeficientes de 

Correlação foi avaliada pelo Teste do Coeficiente de Correlação pelo qual um coeficiente 

é significativamente não nulo se o p-valor do Teste de correlação for menor que o nível 

de significância 0,05. Neste trabalho a correlação entre duas variáveis foi considerada 

suficientemente forte somente quando o coeficiente de correlação apresentar valor 

absoluto maior que 0,7. 

Todas as discussões acerca dos testes de significância foram realizadas 

considerando nível de significância máximo de 5% (0,05), ou seja, foi adotada a seguinte 

regra de decisão nos testes estatísticos: rejeição da hipótese nula sempre que o p-valor 

associado ao teste for menor que 0,05.44,45,46,47 

 

6.  RESULTADOS 

 

O presente estudo foi baseado em uma amostra de 24 cateteres venosos centrais de 

inserção periférica em neonatos internados em duas UTIN do estado do Rio de Janeiro, o 

Hospital Universitário Antônio Pedro e a Maternidade Maria Amélia Buarque de Hollanda.  

A tabela 1 apresenta o perfil clínico-patológico dos pacientes neonatos em tratamento 

via cateter central de inserção periférica que fizeram parte deste estudo.   
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Tabela 1: Distribuição de frequências das variáveis de caracterização dos neonatos 

em tratamento venoso via cateter central de inserção periférica. Rio de Janeiro, 2020 

Variável 

Global 

n=24 

F % 

Sexo   

Feminino 9 37,5 

Masculino 15 62,5 

Peso ao nascer   

570 |ꟷ 1196 13 54,2 

1196 |ꟷ 1822 6 25,0 

1822 |ꟷ 2448 0 0,0 

2448|ꟷ 3074 0 0,0 

3074 |ꟷ|3700 4 16,7 

Idade na inserção (dias)   

1 |ꟷ 7 16 66,7 

7 |ꟷ 13 3 12,5 

13 |ꟷ 19 3 12,5 

19|ꟷ 25 0 1,0 

25 |ꟷ 31 1 4,2 

Diagnóstico   

Prematuridade 17 70,8 

Desconforto Respiratório 2 8,3 

DRP 2 8,3 

Asfixia Neonatal 1 4,2 

Cardiopatia 1 4,2 

Meningite+ Artrite 1 4,2 

 

A Tabela 2 traz as principais estatísticas do peso ao nascer e da idade dos neonatos 

na inserção do cateter.  As distribuições do peso ao nascer e da idade do neonato na 

inserção do cateter são representados nos boxplots da Figura 4.   

Tabela 2: Principais Estatísticas do peso ao nascer e da idade dos neonatos na 

inserção do cateter. Rio de Janeiro, 2020 

Estatística 
Peso ao Nascer 

(g) 

Idade na inserção do 

cateter (dias) 

Mínimo 570 1,0 

Máximo 3.700 30,0 

Mediana 1.113 5,0 

Média 1.558,5 6,9 

Desvio Padrão 960,0 6,3 

Coeficiente de Variação 0,62 0,92 
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Figura 4: Distribuições do peso ao nascer e da idade do neonato na inserção do 

cateter. Rio de Janeiro, 2020 

 

Os boxplots da Figura 4 mostram que os pesos ao nascer superiores a 2000 gramas 

e as idades na inserção do cateter maiores que 10 dias são valores atípicos ou outliers 

entre os neonatos que recebem cateteres venosos centrais de inserção periférica. Ou seja, 

os cateteres são de fato colocados na maioria em neonatos de baixo peso e com pouco 

tempo de vida (1 a 7 dias). 

Os dados da tabela 3 mostram as características os cateteres centrais de inserção 

periférica inseridos nos neonatos e os aspectos das inserções. Os cateteres usados nos 

neonatos que participam neste estudo eram em sua maioria de silicone (54,2%); inseridos 

no membro superior direito (62,5%), na Basílica (37,5%) ou na Cubital Mediana (29,2%); 

com a ponta do cateter no terceiro Espaço Intercostal (58,3%). A inserção tipicamente 

demorou de 10 a 54 minutos (79,2%), com fixação na primeira punção (58,3%), sem 

dificuldade na progressão do CCIP (66,7%) e com uso de analgésico Fentanil (54,2%). A 

indicação do uso do cateter mais comum era a Terapia Venosa Prolongada (54,2%), sendo 

a hidratação venosa e os antibióticos os principais insumos administrados via cateter, em 

95,8% e em 91,7% dos casos, respectivamente.  
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Tabela 3: Distribuição de Frequências das variáveis de caracterização dos cateteres 

centrais de inserção periférica inseridos em neonatos. Rio de Janeiro, 2020 

Variável 

Global 

n=24 

F % 

Material do Cateter   

Poliuretano 11 45,8 

Silicone 13 54,2 

Local de inserção   

Membro superior direito 15 62,5 

Membro superior esquerdo 9 37,5 

Veia de acesso   

Arco Dorsal 1 4,2 

Axilar 2 8,3 

Basílica 9 37,5 

Cefálica 5 20,8 

Cubital Mediana 7 29,2 

Localização da ponta do cateter   

Axilar 2 8,3 

Cava Superior 6 25,0 

Espaço Intercostal 14 58,3 

Junção Cavo-Atrial 1 4,2 

Subclavia 1 4,2 

Tempo de inserção (minutos)   

10 |ꟷ 32 10 41,7 

32 |ꟷ 54 9 37,5 

54 |ꟷ 76 3 12,5 

76 |ꟷ 98 1 4,2 

98 |ꟷ|120 1 4,2 

Número de Punções   

1 punção 14 58,3 

2 punções 5 20,8 

3 punções 4 16,7 

4 punções 1 4,2 

Dificuldade na Progressão do CCIP   

Não 16 66,7 

Sim 8 33,3 

Uso de analgésico   

Não 10 41,7 

Fentanil 13 54,2 

Outros 1 4,2 

Indicação   

Antibiótico 3 12,5 

Antibiótico + Terapia Prolongada 1 4,2 

Npt + Antibiótico 7 29,2 

Terapia Venosa Prolongada 13 54,2 

Soluções Infundidas   

Nutrição parental 18 75,0% 

Drogas Vasoativas 1 8,3% 

Antibióticos 22 91,7% 

Hidratação venosa 23 95,8% 
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A Distribuição de frequências da localização da ponta do cateter nos 24 casos é 

visualizada no gráfico 1. Considerando que o cateter deve ser colocado na junção cavo 

atrial, 95,8 dos cateteres foram posicionados de forma incorreta.   

 

 

Gráfico 1: Distribuição de frequências da localização da ponta do cateter. Rio de 

Janeiro, 2020 

Entende-se que o cateter deve ser colocado na junção cavoatrial como melhor 

posicionamento para alojamento da ponta do cateter. Logo, se o cateter não colocado na 

junção cavoatrial que é especificamente o terço médio da veia cava, ele é considerado 

como um posicionamento inadequado. Nesta amostra verificou-se que apenas 4,2% dos 

cateteres foram posicionados corretamente. Ou seja, estima-se que o posicionamento 

incorreto ocorreu em 95,8% dos cateteres inseridos em neonatos. Esta prevalência de 

posicionamento incorreto é significativamente distinta de zero (p-valor<0,001 do teste de 

proporção), ou seja, há uma prevalência significativa de posicionamento incorreto do 

cateter.    

Em 18 dos 24 cateteres foi registrada tração do cateter para adequar o local da 

ponto do CCIP. Estima-se, daí que a tração ocorra em 75,0% dos cateteres inseridos em 

neonatos, conforme mostra a distribuição do gráfico 2. Esta prevalência de tração do 

cateter é significativamente distinta de zero (p-valor<0,001 do teste de proporção), ou 

seja, há uma prevalência significativa de tração do cateter. 
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Gráfico 2: Incidência de tração nos cateteres inseridos em neonatos. Rio de 

Janeiro, 2020 

 

A Tabela 4 exibe a distribuição de frequências do comprimento da tração, em 

centímetros. A tração ocorre tipicamente entre 1 e 2cm (58,3%). 

Tabela 4. Distribuição de frequências do comprimento da tração, em centímetros. 

Rio de Janeiro, 2020 

 

Comprimento da 

tração (cm) 

Frequência % 

 

0 cm 6 25,0 

1 cm 8 33,3 

2 cm 6 25,0 

3 cm 2 8,3 

4 cm 2 8,3 

 

A Tabela 5 mostra a análise da associação de variáveis qualitativas com a tração. 

Os p-valores do teste Exato de Fisher maiores que 5% mostram que a tração do cateter 

não está associada ao sexo do neonato, nem à prematuridade, nem ao tipo de cateter (se 

de silicone ou poliuretano), nem ao membro onde é colocado o cateter (se no MSD ou no 

MSE), nem tampouco à ocorrência de dificuldade de progressão do CCIP. 

 Entretanto a tração está significantemente associada ao não uso de analgésico (p-

valor=0,024 do teste exato de Fisher). A tração ocorre em 100% das inserções realizadas 

sem analgésico.  Nas inserções realizadas com analgésico, a tração ocorre com frequência 

significativamente menor, 57,1%. A comparação destas frequências pode ser vista 

graficamente na Figura 5. Logo, o uso do analgésico tem efeito protetor significativo 

Sem 
tração 
25,0%

Com 
tração
75,0%
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contra a tração e o posicionamento. A razão de prevalências, da maior para a menor, é 

igual a 1,75, e é significativa, já que seu com intervalo de confiança (1,11; 2,76) não 

contém o valor1. A prevalência de tração entre os cateteres inseridos sem analgésico é 

1,75 vezes a prevalência de tração entre os cateteres inseridos com analgésico, ou, em 

outras palavras, 75% maior que a prevalência de tração entre os cateteres inseridos com 

analgésico. 

 

Tabela 5. Análise da associação de variáveis qualitativas com a tração. Rio de 

Janeiro, 2020 

Fator 
Incidência de tração no grupo  

P-valor 

do teste 

exato de 

fisher 

Fator Ausente Fator Presente  

Sexo do neonato masculino  6 66,7% 12 80,0% 0,635 

Prematuridade do neonato 6 85,7% 12 70,6% 0,629 

Cateter de silicone 9 81,8% 9 69,2% 0,649 

Colocação no membro superior direito 7 77,8% 11 73,3% 1,000 

Dificuldade de progressão do CCIP 11 68,8% 7 87,5% 0,621 

Uso de analgésico 10 100,0% 8 57,1% 0,024 

 

 

 

Figura 5: Incidência de tração segundo o uso de analgésico na inserção dos cateteres.  

Rio de Janeiro, 2020 
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A Tabela 6 mostra a análise da associação de variáveis quantitativas com a tração. 

Os resultados mostram que a tração do cateter não está associada ao peso do neonato, 

nem à idade do neonato na inserção e nem à quantidade de punções feitas (p-valores 

do teste de Mann-Whitney maiores que 5%). São significativas a associação entre o 

tempo de inserção e a tração (p-valor=0,047 do teste de Mann-Whitney) e a 

associação entre a medida convencional e a tração (p-valor=0,012 do teste de Mann-

Whitney).  Comparando as estatísticas do tempo de inserção nos grupos sem e com 

tração, conclui-se que o tempo de inserção é significativamente maior nos casos em 

que foi realizada a tração. Adicionalmente, a medida convencional é 

significativamente maior nos casos de tração. A comparação das distribuições 

destas duas variáveis nos grupos sem e com tração pode ser vista graficamente nas 

Figuras 6 e 7.  

 

Tabela 6. Análise da associação de variáveis quantitativas com a tração. Rio de 

Janeiro, 2020 

Variável 

Estatísticas no grupo que não 

tem tração 

Estatísticas no grupo que 

tem tração 

P-valor 

do teste 

de 

Mann-

Whitney 

Média Mediana DP Média Mediana DP 

Peso ao nascer 

(g) 
1.387,5 1.042,5 1.005,0 1.615,6 1.377,5 967,4 0,415 

Idade na inserção  

(dias) 
8,7 4,0 10,6 6,3 5,0 4,5 0,820 

Tempo de 

inserção 

(minutos) 

24,2 20,0 15,0 45,8 40,0 23,9 0,047 

Número de 

Punções 
1,5 1,0 0,8 1,7 1,0 1,0 0,673 

Mensuração 

convencional 
10,5 10,0 2,3 14,2 13,5 3,4 0,012 
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Figura 6: Distribuição do tempo de inserção do cateter nos grupos sem e com tração 

no cateter. Rio de Janeiro, 2020 

 

 

Figura 7: Distribuição da mensuração convencional do cateter nos grupos sem e com 

tração. Rio de Janeiro, 2020 

A Tabela 7 traz a distribuição de frequências da diferença entre a medida 

convencional e a medida proposta do cateter neste estudo. Em somente dois casos (8,3%) 

a medida convencional é menor que a medida proposta em 1 cm.  Em 91,7% dos casos a 

p-valor=0,012 

p-valor=0,043 
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medida convencional é maior que a medida proposta, chegando a ser 5 cm maior. A 

variação percentual em relação à medida proposta varia de -9,1% a 33,3%, sendo a média 

de 13, 6%, ou seja, a medida convencional é, em média 13,6% maior que a medida 

proposta.  

Tabela 7. Distribuição de frequências da diferença em centímetro entre a medida 

convencional e a medida proposta do cateter. Rio de Janeiro, 2020 

 

Medida 

Convencional 

(cm) 

  Medida 

proposta 

      (cm) 

Diferença 

absoluta entre 

as medidas 

(cm) 

Variação percentual 

em relação à medida  

proposta  

10 11 =1 -9,1% 

8 9 -1 -11,1% 

22 21 1 4,8% 

17 16 1 6,3% 

15 14 1 7,1% 

14 13 1 7,7% 

13 12 1 8,3% 

12 11 1 9,1% 

12 11 1 9,1% 

11 10 1 10,0% 

10 9 1 11,1% 

10 9 1 11,1% 

9 8 1 12,5% 

10,5 9 1,5 16,7% 

18 16 2 12,5% 

14 12 2 16,7% 

12 10 2 20,0% 

12 10 2 20,0% 

12 10 2 20,0% 

17 14 3 21,4% 

14 11 3 27,3% 

14 11 3 27,3% 

12 9 3 33,3% 

20 15 5 33,3% 

 

 

A diferença entre as duas medidas é maior que 1 cm em 11casos, e em 10 destes 11 

casos, ou seja, em 90,9% dos casos em que a diferença entre as duas medidas é maior que 

1 cm, ocorreu tração.  Adicionalmente, quando avaliada a diferença entre duas medidas 

(medida convencional–medida proposta) nos grupos sem tração e com tração, a figura 7 

mostra que há diferença significativa entre as distribuições. Entre os casos sem tração, a 

média da diferença entre duas medidas é de 0,5 cm e mediana de 1 cm.  Entre os casos 
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com tração, a média da diferença entre duas medidas é de 1,9 cm e mediana de 2,0 cm, 

significativamente maior (p-valor=0,033 do teste de Mann-Whitney). Conclui-se que a 

diferença entre as duas medidas é significativamente maior nos casos de tração, ou seja, 

a medida convencional é significativamente maior que a medida proposta nos casos de 

tração.  

 A análise mostrou que a tração do cateter ocorreu em 75% e o posicionamento 

incorreto aconteceu 95,8% dos dispositivos inseridos, ou seja, frequências significativas 

e altas. A tração dos cateteres inseridos em neonatos está significativamente associada ao 

não uso de analgésicos (p-valor=0,024); ao tempo de inserção (p-valor=0,047), e à 

medida tradicional (p-valor=0,012).  

 

7. DISCUSSÃO 

 O perfil dos recém-nascidos internados vem se modificando com o tempo devido 

o avanço tecnológico nas unidades intensivas atreladas ao desenvolvimento científico dos 

profissionais da saúde. Essa harmonia proporciona cuidados mais complexos como os 

procedimentos invasivos, que quando bem prestados e indicados, contribuem para o 

aumento de sobrevida de neonatos de alto risco.48 

 O presente estudo apresenta as características de recém-nascidos que receberam o 

CCIP semelhantes a estudos publicados anteriormente. Observa-se que o sexo masculino 

(62,5%) foi o público predominante corroborando com estudos anteriores, nos quais 60% 

dos neonatos que são expostos a punção, também são do sexo masculino.49 A 

prematuridade e o baixo peso ao nascer, incluindo os poucos dias de vida que os CCIP 

são instalados, são variáveis presentes na grande maioria dos RN do estudo.  

Os neonatos de baixo peso são mais suscetíveis a utilização do cateter por ser 

apresentarem com maior debilidade, pior prognóstico, aumento do risco de infecção e 

mecanismo de termorregulação e perfusão prejudicados. Além disso, os órgãos de 

nutrição e sucção não estão plenamente desenvolvidos o que justifica a necessidade de 

infusão contínua em uma via segura.48 O recém-nascido prematuro exige aporte exógeno 

a fim de suprir sua reserva metabólica que é baixa e favorecer os processos fisiológicos 

através da infusão contínua de carboidratos, lipídeos e eletrólitos. 

 Neste contexto, a utilização de um cateter venoso central tem o objetivo e 

melhorar prognóstico e ajustas terapêutica desses pacientes. Pesquisas destacam a 

importância na utilização do CCIP para tratamento dos recém-nascidos prematuros e 
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baixo peso ao nascer que por motivos supracitados necessitam de terapia endovenosa 

prolongada com cuidados ainda mais específicos.50 

Em relação ao material que o cateter é produzido, a maioria dos dispositivos 

inseridos neste estudo foram os de silicone (54,2%). Estudos anteriores realizados com a 

população de RN mostraram que a maioria dos cateteres inseridos também era de 

silicone.6 O silicone é um polímero sintético elastomérico, com força tensil e resistente a 

temperatura, drogas e oxidação. Além disso, se demonstra com alta biocompatibilidade, 

baixa aderência bacteriana e baixa trombogenicidade. A escolha do tipo de material do 

cateter fica a cargo da gestão hospitalar, visando custo-efetividade.51 

Ainda em relação ao material que o CCIP é produzido, neste estudo, houve a 

inserção de 45,8% dos cateteres de poliuretano. Autores sugerem que os cateteres de 

duplo lúmen de poliuretano têm um risco quatro vezes maior de remoção não eletiva 

quando comparados aos cateteres de silicone e único lúmen utilizados para a infusão de 

uma solução endovenosa. Contudo, não apenas o material, mas o número de vias pode ter 

influência na ocorrência de complicações52 

Durante o presente estudo, observou-se que a indicação do CCIP para terapia 

venosa prolongada (54,2%), o uso de antibióticos (91,7%) e hidratação (95,8%) foram 

prevalentes. Nota-se estudos publicados que apresentaram dados semelhantes a presente 

pesquisa, visto que, dentre as indicações do uso do CCIP foram incluídas as terapias 

venosas prolongadas, infusão de nutrição parenteral, administração de medicamentos 

irritantes e vesicantes como são os antibióticos e quimioterápicos.53,54  

 A literatura e os estudos descrevem que as principais veias de escolha para 

instalação do dispositivo são as basílicas, cubital mediana e cefálica além de apontar os 

membros superiores como ideal para inserção do cateter.54,55 

As veias dos membros superiores direito (62,5%) com destaque para as veias 

basílica (37,5%) e cubital mediana (29,2%) foram predominantes na inserção do cateter 

neste estudo.  A escolha do membro superior direito facilita e oferece maior progressão e 

centralização do cateter por estarem mais próximas da veia cava. Além do que, as veias 

citadas deste membro têm menor número de válvulas, menor trajeto até cava superior e 

anatomia favorável.48 

 Há inúmeros benefícios na utilização do CCIP, porém, os enfermeiros devem estar 

atentos aos riscos envolvidos ao uso do dispositivo que estão associados ao procedimento 
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de inserção, manutenção e remoção. Tais complicações ocorrem por problemas 

mecânicos como: ruptura, extravasamento, trombose, perfuração do vaso, hidrotórax, 

entre outros problemas relacionados assepsia correta, veia de escolha e mensuração do 

cateter a ser introduzido.56  

Dos cateteres inseridos, (66,7%) não apresentaram dificuldade na progressão, 

foram instalados entre 10 a 54 minutos (79,2%) e (58,3%) foram inseridos com uma única 

punção. Tais estatísticas apontam para preservação da trama vascular, cuidado e 

prevenção na integridade cutânea e anatômica dos pacientes submetidos à punção. Os 

enfermeiros assistenciais são fundamentais para contribuição no uso racional de materiais 

e insumos hospitalares, visto serem os principais consumidores e por sua proximidade no 

cuidado através dos procedimentos realizados.57 

Assim sendo, a escolha do material do cateter, da boa análise venosa antes da 

punção e do conhecimento técnico para prática da punção falam a favor de uma visão 

assistencial em conjunto ao processo de gestão de custos que são altamente necessários 

para referendar a utilidade de insumos e seus benefícios.  

Presumindo a ajuda da tecnologia na inserção do CCIP, a indústria de produtos 

disponibiliza métodos para confirmação da ponta do cateter. A ultrassonografia, 

eletrocardiograma intracavitário e fluoroscopia, embora sejam métodos precisos, 

apresentam limitações como alto custo e capacitação profissional para implementação.58 

A ultrassonografia vem ganhando espaço no mercado em relação a procedimentos 

de acessos centrais devido ás suas vantagens, qualidade favorecendo a segurança do 

paciente quanto ao posicionamento do dispositivo. Em estudo randomizado, com 80 

neonatos, demonstrou que o ultrassom-guiado em tempo real diminuiu a incidência de 

posicionamento incorreto, quando comparado a mensuração por marcos anatômicos.59 

Embora as tecnologias estejam disponíveis como suporte, necessita-se recursos 

financeiros para aquisição dos equipamentos e mão de obra qualificada. Dessa maneira, 

tais meios podem não se tornar acessíveis aos contextos hospitalares, principalmente dos 

hospitais públicos brasileiros. Portanto, a radiografia de tórax ainda é o método atingível 

para a maioria dos hospitais, carecendo de uma técnica de medida ainda mais precisa para 

bom posicionamento.  

  Desta forma, certificar-se do posicionamento inicial da ponta do dispositivo faz 

parte de uma prática de segurança recomendada aos profissionais. A taxa de sucesso desse 
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posicionamento torna-se uma medida protetiva, visto que, determinam a redução de 

outras manobras na instalação do cateter. Quanto menor o sucesso da posição correta do 

dispositivo, maiores serão os riscos ao recém-nascido, além da manipulação excessivo 

para manobras de tração, retirada não eletiva e demora no tempo de inserção do CCIP.56 

 Neste estudo, a tração do cateter ocorreu em (75,0%) dos CCIP inseridos. Esta 

tração apareceu tipicamente entre 1 e 2cm em (58,3%). Entende-se que cateteres 

posicionados em região não central são considerados com o posicionamento incorreto, e 

que cateteres inseridos em posição central que precisarem ser tracionados para uma 

melhor posição em junção cavo-atrial, também são considerados como posição inicial 

incorreta. 

A localização adequada da ponta do cateter é essencial para mitigar complicações. 

Estudos apontam que a posição central deve ser em veia cava superior ou inferior, 

próximo a junção em átrio direito entre 0,5 e 1cm fora da câmara cardíaca. Há evidência 

de que mesmo cateteres posicionados em região central, não se encontram em exata 

posição ideal, necessitando de intervenções.60 

Pesquisas indicam que eventos adversos como: tamponamento cardíaco, derrame 

pleural, pneumotórax e tração do cateter podem ser evitados quando houver um 

planejamento para a inserção do dispositivo.  A grande maioria dos cateteres necessita de 

tração após confirmação dos achados radiológicos, o que incita a comunidade científica 

a buscar soluções para essa intercorrência.53 

 Entre os fatores relacionados com a tração dos dispositivos inseridos, destacam-

se a analgesia, pois, houve tração e posicionamento inadequado do cateter em (100%) dos 

CCIP realizados sem analgesia. Observou-se que o tempo de inserção foi maior quando 

os dispositivos precisaram ser tracionados.  

 Até a década de 80 a dor da criança e do recém-nascido não eram diagnosticadas 

e nem observadas de forma sistemática. Atualmente com o avanço tecnológico e os 

múltiplos procedimentos invasivos potencialmente dolorosos para manter a vida dos 

recém-nascidos graves, a dor tem recebido melhor ênfase e cuidado.61 

 Há evidência na literatura de que a experiência da dor vivenciada por recém-

nascidos durantes as internações têm impactos negativos no desenvolvimento pós-natal e 

cerebral. Estudos apontam para danos cognitivos, motores e emocionais.61 
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 Assim, faz-se necessário a abordagem da contenção da dor como cuidados 

importantes a serem estabelecidos. A frequência da escala da Dor Infantil Prematura, 

apresentou pontuação maior ou igual a sete em recém-nascidos submetidos a inserção do 

CCIP.62 

O uso de analgésico e sedativo se faz importante como medida de contenção de 

dor causada pela punção venosa.53 A relação entre tração e o não uso dos analgésicos e/ou 

sedativos encontrados no presente estudo aponta para o preparo deste recém-nascido que 

receberá a punção, que ao sentir dor e excessivo manuseio necessários ao procedimento 

pode se movimentar em defesa ao estímulo álgico causado, dificultando a realização da 

mensuração correta do cateter antes da inserção. Assim, o uso de analgésico durante o 

procedimento de inserção do dispositivo, torna-se essencial para o sucesso dessa técnica, 

já que a tração do dispositivo contribuiu para um maior tempo na realização do 

procedimento e também, observou-se que o tempo de inserção foi maior quando os 

dispositivos precisaram ser tracionados.  

 Um dos objetivos desse estudo foi comparar a medida convencional já utilizada 

para inserção do cateter com uma medida proposta distinta à convencional. Essa medida, 

em centímetros foi realizada externamente ao longo dos membros superiores dos recém-

nascidos que foram submetidos ao procedimento, a fim de comparar a diferença em 

centímetro das duas mensurações (medida convencional versus medida proposta). Na 

maioria das vezes, a medida proposta possuía um tamanho menor que a convencional.  

 Observa-se que houve necessidade de tração dos dispositivos após confirmação 

da ponta do cateter após os achados radiológicos. Ou seja, alguns centímetros já 

estabelecidos previamente antes da inserção com a medida convencional mostraram-se 

duvidosa, aja vista a ocorrência de tração em (75,0%) dos CCIP. 

Em um estudo realizado em Santa Catarina que objetivou traçar o perfil dos 

neonatos que fizeram uso do CCIP, apenas 25% dos dispositivos inseridos estavam em 

posição central. Ou seja, 46 dos 186 cateteres foram considerados como bem alojados. 

Ainda ressalta que 52% dos dispositivos estavam posicionados perifericamente ou que a 

posição estava imprópria.55 

Quando equiparado a medida convencional e a medida proposta pelo estudo, 

verifica-se que em (91,7%) dos casos, a medida convencional é maior que a medida 

proposta e que, a diferença entre ambas é de 1 cm (45,8%) e de 2 cm (25,0%).  Ao analisar 
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os centímetros tracionados dos cateteres inseridos, observa-se que ocorreram entre 1 e 

2cm em (58,3%), o que corrobora com o pensamento de que uma mensuração menor do 

que se aplica atualmente com a medida convencional, diminuiria a necessidade de tração 

desses dispositivos, e consequentemente a incidência de complicações relacionadas ao 

dispositivo. 

A medida convencional indicada pela INS aplica ângulos retos entres as distâncias 

dos pontos de referência da mensuração. Desta forma, o uso dessa medida pode não 

contemplar as alterações angulares da rede venosa, sendo então, um motivo de diferença na 

estimativa do comprimento para os neonatos.42 

Crianças com faixas etárias extremas, como os neonatos ou prematuros 

apresentam lacunas de compreensão sobre a formação de sua estrutura venosa e 

anatômica. Nota-se que há diferença entre o trajeto e formação da trama vascular 

relacionada as estruturas adjacentes, como é o caso do marco anatômico torácico.40 

Novos métodos de mensuração vêm sendo estudado por pesquisadores em 

detrimento as complicações de posicionamento incorreto. Uma pesquisa demonstrou que 

uma mensuração modificada, ou seja, diferente a convencional, diminuiu a ocorrência de 

tração para reposicionamento e foi mais eficaz para localização central da ponta do 

cateter, favorecendo menores chances de eventos adversos.63  

Assim sendo, com as variações relacionadas ao desenvolvimento da trama 

vascular nos neonatos, os marcos anatômicos usuais utilizados para medida do CCIP 

podem não atender e corresponder ao posicionamento esperado da ponta do dispositivo.42 

Diante dos achados que demonstram uma taxa considerável de posicionamento 

incorreto do dispositivo, é importante a realização de estudos que abordem as técnicas de 

inserção e mensuração do cateter, considerando as particularidades dos recém-

nascidos.54,64 
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8. CONCLUSÃO  

O presente estudo analisou a medida do cateter central de inserção periférica 

instalados em neonatos internados em unidade de terapia intensiva neonatal.  

Observa-se que o sexo masculino foi o público predominante e a prematuridade e 

o baixo peso ao nascer, incluindo os poucos dias de vida que os CCIP são instalados, são 

variáveis presentes na grande maioria dos RN do estudo.  Nota-se que a indicação do 

CCIP para terapia venosa prolongada, o uso de antibióticos e hidratação foram 

prevalentes e que maioria dos dispositivos inseridos foram os de silicone. 

Analisando os fatores associados à tração do dispositivo na amostra estudada, 

sugere-se que os cateteres sejam sempre inseridos com analgésico, que os profissionais 

sejam capacitados a fazer a inserção em menos tempo e que altere a medida convencional 

pela medida proposta uma vez que a medida convencional é maior que a medida proposta 

em 91,7% dos casos e a medida convencional maior está significativamente associada à 

tração.   

Dessa forma, torna-se ainda mais crucial uma medida melhor estudada e adequada 

para esta clientela a fim de colaborar com uma abordagem mais segura e eficaz.  

É relevante considerar que o tamanho da amostra foi reduzido, devido à escassez 

e não fornecimento dos cateteres às unidades de terapia intensiva durante o período 

estabelecido para coleta de dados, além da eventual redução das internações nesse período 

por ausência de insumos adequados. Entretanto, a realização da nova forma de 

mensuração proposta do dispositivo para sua instalação seria efetiva. 

Observa-se a necessidade de que novos estudos sejam realizados a fim de somar 

para prática baseada em evidências por meio de um conhecimento científico acerca da 

mensuração realizada para inserção do cateter.  

Sugere-se então, que a medida proposta de mensuração do CCIP para sua 

instalação em neonatos nesse estudo seja investigada em novos estudos a fim de emergir 

evidências científicas robustas, no intuito de proporcionar melhor qualidade de 

assistência para clientela neonatal, bem como, verificar complicações relacionadas ao 

posicionamento incorreto do dispositivo.  

Este estudo confirmou as hipóteses alternativas quando respondeu que, a 

incidência de tração e de posicionamento incorreto estão significativamente distintas de 

zero e que o uso da medida convencional está associado à ocorrência de tração e 

posicionamento incorreto da ponta do CCIP.  
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 Esta pesquisa tem como produto da dissertação uma proposta de mudança na 

prática de um procedimento de enfermagem em relação a inserção do cateter central 

de inserção periférica. A mudança baseia-se em realizar uma nova técnica de 

mensuração do dispositivo antes da sua implantação, na tentativa de incutir nas 

práticas assistências evidências científicas.   
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APENDICE B  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – AUTORIZAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL DO RECÉM-NASCIDO INTERNADO 

(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

Título do Projeto: ANÁLISE DE MEDIDA DO CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA PARA 

INSTALAÇÃO  EM NEONATOS: Estudo de Coorte.  

Pesquisadores Responsáveis: Karina Rangel da Silva Garcia e Eny Dórea Paiva Instituição a que 

pertencem os pesquisadores responsáveis: Universidade Federal Fluminense. Telefone e e-mail para 

contato: (022) 9.97959734Email: karinarangeldasilva@gmail.com 

Nome do Participante:_____________________________________________________ Idade:________ 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar do projeto de pesquisa “ANÁLISE DE MEDIDA DO 

CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA PARA INSTALAÇÃO EM NEONATOS: Estudo de Coorte.”   

Se você autorizar a participação do recém-nascido, iremos observar a técnica de inserção do cateter 

central de inserção periférica (CCIP) e realizaremos uma medida externa no braço do recém-nascidoem 

centímetros com fita métrica após o procedimento.  

A pesquisa terá duração de quatorze (14) meses, com o término previsto para junho de 2020. Os 

dados serão tratados de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu 

nome ou informações particulares do recém-nascido. 

Sua participação é voluntária, sendo assim, a qualquer momento você pode recusar a autorização 

do recém-nascido e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo. As informaçõesserão  

guardadas por cinco (05) anos e incinerado, ou seja, destruído, após esse período. 

Você não terá nenhum custo ou qualquer ganho financeiro. Essa pesquisa oferece riscos mínimos, 

não oferecendo nenhum risco à saúde do recém-nascido. Ainda assim, caso se sinta desconfortável você 

poderá recusar a participação do recém-nascido em qualquer etapa da pesquisa. 

Você receberá uma via deste termo onde consta o telefone e o endereço de e-mail do pesquisador 

responsável, podendo tirar as suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 

todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham acesso a todos os 

direitos assegurados pelas agências regulatórias. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos 

como participante da pesquisa, também pode contar com um terceiro contato imparcial, o Comitê de Ética 

em Pesquisa do IPPMG, telefone 21 – 2562-6124, ou o Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP, telefone 

21-26299189. Desde já agradecemos.  

   ________________________ 

Karina Rangel da Silva Garcia 

 

Niterói, _______ de ________________ de 2019. 

 

 

____________________________________________ 

Responsável Legal pelo participante da Pesquisa 

 

CEP/HUAP Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. (21) 2629-9189 

 

 

 

mailto:karinarangeldasilva@gmail.com
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APÊNDICE C  

 

JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DO TALE (TERMO DE ASSENTIMENTO 

LIVRE E ESCLARECIDO) 
(RESOLUÇÃO Nº 466/12 - CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE) 

 

 

A pesquisa intitulada: ANÁLISE DE MEDIDA DO CATETER CENTRAL DE 

INSERÇÃO PERIFÉRICA PARA INSTALAÇÃO EM NEONATOS: Estudo de Coorte. 

Realizado pelas pesquisadoras: Karina Rangel da Silva Garcia e Eny Dórea Paiva vem 

solicitar ao Comitê de Ética em Pesquisa desta instituição, a isenção do Termo de 

assentimento Livre e Esclarecido (TALE) deste projeto encaminhado para vossa 

apreciação.  

O estudo em questão será realizado em recém-nascidos internado em unidades de 

terapia intensiva neonatal com indicação de inserção do cateter central de inserção 

periférica (CCIP) e apesar da obrigatoriedade do termo referido em qualquer pesquisa 

com participantes menores, sendo crianças e adolescentes, não há possibilidade de 

comunicação efetiva entre os pesquisadores e o participante. Portanto, a coleta de dados 

será realizada mediante a autorização prévia do TCLE (termo de Consentimento livre e 

esclarecido) do responsável pelo recém-nascido internado.  

No presente caso entende-se ser dispensável apresentação do TALE conforme 

razões citadas acima. 

 

 

 

 

 

 

                                                                Pesquisadora Responsável:  

Karina Rangel da Silva Garcia – karinarangeldasilva@gmail.com 

22- 997959734  

 

 

 

 

CEP/HUAP Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. (21) 2629-9189 
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APENDICE D 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 Dados de caracterização 

 

1) Nome do recém-nascido:_____________________________  2) N° do formulário: ____ 

3) Diagnóstico Principal:_____________________________________________________ 

4) Idade na inserção do CCIP:________           5) Data da inserção: __________       

6) Sedativo ou analgésico usado na inserção do CCIP: 

(  ) Midazolam     (  ) Fentanil   (  ) Outros    (  ) Nenhum 

7) Classificação IG: PIG (  )  AIG (  )   GIG  (  )  

8) Peso: ______    10)Sexo:  Feminino (  )  Masculino (  ) 

 

 Variáveis do procedimento de inserção do CCIP 

 

9) Tempo de inserção    Início___:___    Término___:___          Tempo total: ___:____ 

 

10) Número de punções:_____ 

 

11) Indicação Inicial para inserção do CCIP:___________________________________ 

 

12) Soluções Infundidas:  (  ) Nutrição Parenteral  (  ) Drogas vasoativas  (  ) Antibióticos  

( ) Hidratação Venosa  (  ) Outros __________________ 

 

13) Material do cateter:  (  ) Poliuretano  (  ) Polietileno  (  ) Silicone  

 

14) Sítio de inserção:  (  ) MSD   ( ) MSE 

 

15) Veia de acesso:  ( ) Basílica  ( ) Cefálica ( ) Cubital Mediana  ( ) Axilar  ( )Arco dorsal 

Mão. 

 

16) Dificuldade de progressão do CCIP: ( ) Sim  ( ) Não 

 

17) Localização da Ponta do cateter:  

(  ) Cava superior  ( ) Axilar  (  ) Subclávia  (  ) Junção cavo-atrial  ( ) Espaço Intercostal 

(  ) outros _______________ 

 

18) Intervenção Empregada: 

(  ) Tração do cateter  (Se sim, em Centímetros _______  )  (  ) Rotação do membro  

       (  ) Reposicionamento do Bisel   ( ) Outros_________________ 

Mensuração EXTERNA proposta do CCIP: em Centímetros _______  

Mensuração convencional do CCIP: em centímentros______ 

 

19) Intercorrências durante a inserção: 

       ( ) Hematoma local  ( ) Fragilidade venosa  ( ) Venoespasmo ( ) Valvulas e/ou bifurcações 

( ) Anatomia aberrante  ( ) Alterações de sinais vitais  ( ) Outros ______________________ 
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ANEXO A   

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ETICA E PESQUISA  
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