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RESUMO 

 

O recém-nascido na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal está exposto a muitas relações 
complexas, tanto no aspecto do binômio mãe-filho, quanto na relação com outros familiares e 
com a equipe. O enfermeiro da UTIN necessita realizar uma assistência integral e de 
qualidade, deve tornar os pais participantes do processo, respondendo suas dúvidas e anseios e 
restaurando os laços afetivos da família com o RN. A enfermagem, então, se prepara com 
capacitações e qualificações que visam a excelência do cuidado, dentre essas preparações 
estão as tecnologias que buscam facilitação e qualidade da assistência. Dentre essas 
tecnologias há uma que vem caracterizando e trazendo autonomia para a Enfermagem, trata-se 
do cateter central de inserção periférica (PICC). O PICC é um dispositivo intravenoso central 
longo e flexível, possui baixa trombogenicidade, tem sua inserção por uma veia periférica, 
sendo posicionado na veia cava inferior ou superior. E sua inserção, manejo e retirada são 
realizados pela Enfermagem, para isso é necessário conhecimento científico e 
responsabilidade legal para que haja um cuidado integral. Diante dessa assistência de 
qualidade, a sua utilização não será comprometido e, por consequência, as complicações no 
cateter serão prevenidas, permitindo qualidade de vida para o RN e a família. O presente 
estudo tem por objetivo conhecer a utilização do PICC e seu uso pela equipe de enfermagem 
em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Trata-se de uma 
revisão de literatura, descritiva e exploratória, coma finalidade de realizar um levantamento 
sobre a caracterização da utilização do PICC. Com a realização desse estudo foi possível 
perceber que ainda existem falhas na utilização do PICC e que pouco se pesquisa sobre a 
questão do manejo em si. A utilização do PICC de maneira adequada deve ter como base a 
produção científica, o estímulo à educação continuada para os profissionais e atualizações 
quanto às evoluções relacionadas ao manejo. Portanto, os resultados contribuíram 
positivamente para uma melhor compreensão sobre a utilização do PICC na UTIN, pois 
através da utilização com qualidade podem-se evitar complicações e promover um cuidado de 
excelência. 
 
Palavras-chave: Enfermagem Neonatal. Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Cateterismo 
Venoso Central. 
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ABSTRACT 

 

The neonate in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU) is exposed to many complex 
relationships, both in the mother-child binomial aspect, and in the relationship with other 
family members and the team. The NICU nurse needs to provide integral and quality care, 
must make the parents involved in the process, answering their doubts and desires and 
restoring the family’s affective bonds with the neonate. Nursing, then, is prepared with 
qualifications that aim at excellence in care, among these preparations are the 10uestiono f10 
that seek facilitation and quality of care. Among these 10uestiono f10 there is one that 10ue 
been characterizing and bringing autonomy to the Nursing, it is the Central Peripheral 
Insertion Catheter (CPIC). The CPIC is a long and flexible central intravenous device. It 10ue 
low thrombogenicity, it also 10ue its insertion through a peripheral vein, and is positioned in 
the inferior or superior vena cava. And its insertion, handling and withdrawal are performed 
by nurses, for this it is necessary scientific knowledge and legal responsibility for an integral 
care. In view of this quality care, its use 10ues not be compromised and, consequently, 
complications in the catheter 10ues be prevented, allowing quality of life for the neonate and 
the family. The objective of the present study is to understand the use of CPIC and its use by 
the nursing team in neonates hospitalized in the Neonatal Intensive Care Unit. It is a literature 
review, descriptive and exploratory, aiming to carry out a survey on the characterization of the 
use of CPIC. With the accomplishment of this study it was possible to realize that there are 
still flaws in the use of CPIC and that little research is done on the 10uestiono f the 
management itself. The use of CPIC in an appropriate manner should be based on scientific 
production, encouragement for continuing education for professionals, and updates on 
management-related developments. Therefore, the results contributed positively to a better 
understanding of the use of CPIC in the NICU, because through the use with quality can avoid 
complications and promote a care of excellence. 
 
 
 
Keywords: Neonatal Nursing. Neonatal Intensive Care Unit. Central Venous Catheterization 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O interesse em abordar a utilização do Cateter Central De Inserção Periférica (PICC) 

pela equipe de Enfermagem partiu das experiências vivenciadas na área de saúde da criança. 

Anteriormente a graduação, ministrava aula para crianças na igreja e sempre tive a certeza de 

que queria cuidar de crianças por toda a minha vida. Encontrei essa possibilidade na 

Enfermagem, onde poderia cuidar da criança de maneira completa e humanizada. No 4° 

período da faculdade comecei a pesquisar sobre residências na área de saúde da criança, foi 

quando encontrei o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira, centro nacional de referência em UTI Neonatal (UTIN), então a minha 

vontade foi crescendo para essa área, área que escolhi seguir e pesquisar no meu Trabalho de 

Conclusão de Curso. 

 No 7° período cursei a matéria mais esperada por mim, Enfermagem na Saúde da 

Criança e do Adolescente II. Essa matéria foi muito importante, pois aumentou o meu desejo e 

me proporcionou conhecer a Prof.ª Dra. Eny Dórea Paiva, que aceitou orientar o meu TCC, 

visto o seu vasto conhecimento sobre UTIN e PICC. 

 Em 2015, fui acadêmica bolsista da Prefeitura e em 2016 do Hospital dos Servidores 

do Estado e monitora de Enfermagem na Saúde da Criança e do Adolescente II, e todas as 

experiências vivenciadas me permitiram confirmar o meu desejo pela área de UTIN, aguçando 

também dúvidas e anseios. Mas foi durante o Ensino Teórico-Prático (ETP) de Enfermagem 

no Gerenciamento da Assistência em Saúde II que refleti sobre um procedimento feito na 

UTIN. Durante o período que estive na UTIN, pude acompanhar a inserção de dois PICC’s, 

realizados pela Enfermeira da unidade, e suas respectivas retiradas por falha no manejo. A 

partir dessa situação, a seguinte dúvida surgiu: A utilização do PICC feito pela equipe de 

Enfermagem condiz com a literatura científica?  

É sabido que a introdução do dispositivo não significa sucesso na terapia intravenosa. 

O êxito no manejo do PICC inicia-se desde a avaliação da rede venosa da criança, da escolha 

do tipo de cateter, de sua inserção, manutenção e retirada após o término da terapia 

intravenosa proposta.  

 O recém-nascido na UTIN está exposto a muitas relações complexas, tanto no aspecto 

do binômio mãe-filho, quanto na relação com outros familiares e com a equipe. A família 

encontra-se impactada por uma realidade diferente da sonhada e com um futuro que pode ser 

incerto, diante disso há o sentimento de incapacidade da família que afeta a relação de todos 

os envolvidos no processo. O recém-nascido (RN) então encontra-se num lugar totalmente 
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diferente do que estava acostumado, com excesso de pessoas, ruídos e barulhos, distante do 

núcleo familiar e exposto a riscos e procedimentos constantes. Para amenizar essa situação é 

de extrema importância o papel da equipe de Enfermagem (TAMEZ, 2013). 

 A equipe de Enfermagem tem o papel de prestar cuidados e na UTIN esse cuidado não 

tem um único receptor. O enfermeiro da UTIN necessita realizar uma assistência integral e de 

qualidade, buscando sempre a humanização. Deve tornar os pais participantes do processo, 

respondendo suas dúvidas e anseios e restaurando os laços afetivos da família com o RN. 

Além de tudo isso, deve prestar o cuidado ao RN não se esquecendo de considerá-lo como 

alguém que sente, percebe e também expõe, mesmo que minimamente, seus sentimentos. A 

enfermagem, então, se prepara com capacitações e qualificações que visam a excelência do 

cuidado, dentre essas preparações estão as tecnologias que buscam facilitação e qualidade da 

assistência. Dentre essas tecnologias há uma que vem caracterizando e trazendo autonomia 

para a Enfermagem, trata-se do cateter central de inserção periférica (PICC) (CALVETTI; 

SILVA; GAUER, 2008; CARDOSO et al, 2010; DUARTE et al, 2013). 

 O PICC um dispositivo intravenoso central longo (vai de 8 a 75 cm) e flexível que é 

composto por materiais bioestáveis e biocompatíveis (silicone ou poliuretano), possui baixa 

trombogenicidade, tem sua inserção por uma veia periférica, sendo posicionado na veia cava 

inferior ou superior (OLIVEIRA et al., 2014). Sua inserção, manejo e retirada são realizados 

pela Enfermagem, para isso é necessário conhecimento científico e responsabilidade legal 

para que haja um cuidado integral. Diante dessa assistência de qualidade, o manejo não será 

comprometido e, por consequência, as complicações no cateter serão prevenidas, permitindo 

qualidade de vida para o RN e a família (PAIVA et al., 2011). 

 Assim, considera-se importante conhecer o RN e sua família na UTIN, a assistência de 

enfermagem na UTIN, sobre o PICC e a importância do manejo da equipe de enfermagem 

com o PICC. Essas informações proporcionam visibilidade para esse campo, para a 

enfermagem e para o crescimento científico que beneficia não só quem o produz, mas todos 

que o receberão, seja na vida acadêmica ou como pais e RN de uma UTIN. 

  

1.1 OBJETO DE ESTUDO 

  

A utilização do cateter central de inserção periférica (PICC) no recém-nascido 

realizado pela equipe de enfermagem. 
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1.2 QUESTÃO NORTEADORA 

 

O que tem descrito na literatura científica sobre a utilização do cateter central de 

inserção periférica (PICC)? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

 1.3.1 Objetivo Geral 

  

Conhecer a utilização do Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) e seu uso pela 

equipe de enfermagem em recém-nascidos internados na Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN). 

 

 1.3.2 Objetivos Específicos 

  

Descrever a utilização do PICC pela equipe de enfermagem; 

Descrever sobre a manutenção do PICC; 

Descrever as complicações relacionadas às falhas no manejo. 

 

1.4 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA 

 

 A relevância desse estudo encontra-se na importância de conhecer a utilização do 

PICC pela equipe de Enfermagem na UTIN, possibilitando a mudança da assistência de 

enfermagem, prevenindo complicações causadas pelo manejo errôneo deste dispositivo. 

Segundo Cardoso e cols (2010), a equipe multidisciplinar deve realizar e buscar conhecimento 

científico que beneficiem a assistência ao RN. Essa busca acarreta em avanços terapêuticos e 

tecnológicos, envolvendo toda a equipe e familiares, ressaltando o cuidado humanizado e 

interação da equipe com os pais e o RN. 

 Este estudo justifica-se pela busca de maior conhecimento do recém-nascido da UTIN, 

sobre o papel dos familiares na UTIN, sobre a assistência de Enfermagem e a utilização do 

PICC na UTIN pela equipe de Enfermagem. Pois acredita-se que através desse estudo poderá 

ser possível esclarecer prováveis dúvidas da equipe e promover um cuidado de qualidade, 

integral e humanizado, além da prevenção de complicações e mais sofrimento para o RN e sua 

família (TAMEZ, 2013). 
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 Para Calvetti e Silva (2008) o recém-nascido (RN) na UTIN encontra-se em um lugar 

que o limita; o expõe para um ambiente hospitalar que, por consequência o torna susceptível a 

riscos de infecção; apresenta uma realidade muito diferente do que era o vivenciado pelo RN 

no útero ou a que seria vivida em sua casa, pois agora há ruídos e barulhos constantes, além 

de uma movimentação diária; e há inúmeros aparelhos conectados e uma sujeição a 

procedimentos, que na maioria das vezes, são invasivos. 

 Costa e Locks (2012) trazem que os cuidados da equipe devem ser estruturados e 

organizados, atendendo as demandas dos RN’s e seus familiares. Para a efetividade do 

cuidado é fundamental uma avaliação constante e rigorosa da assistência prestada pela equipe 

de Enfermagem. A atuação, em especial, da enfermeira na UTIN é uma assistência 

especializada que demanda técnicas de média e alta complexidade, além de promover um 

ambiente acolhedor que promova os laços afetivos interrompidos, assim proporcionando 

segurança, equilíbrio emocional e recuperação do RN. 

 Tanto Roseiro e Paula (2015) quanto Silva e cols (2009) compartilham da ideia de que 

a equipe multidisciplinar deve realizar e buscar conhecimento científico que beneficiem a 

assistência ao RN. Essa busca acarreta em avanços terapêuticos e tecnológicos, envolvendo 

toda a equipe e familiares, ressaltando o cuidado humanizado e interação da equipe com os 

pais e o RN. 

 Segundo Cardoso (2010) o conhecimento científico é de extrema importância para o 

avanço da qualidade, sendo relevante por ser essencial e por torna-se justificado devido à 

necessidade que a área da saúde tem em buscar saberes científicos. 

 Para Duarte e cols (2013) a assistência de Enfermagem na UTIN é baseada, entre 

tantos outros pilares, na integralidade, esse pilar visa um cuidado que vai além da finalidade 

de prolongar a vida, pois se deve considerar também a necessidade de fortalecer diariamente o 

vínculo entre o RN, a família e os profissionais envolvidos. Além do fortalecimento 

emocional em torno do RN, há a necessidade de ações de gestão para um cuidado integral, 

essas ações vão caracterizar o suporte para articular e desenvolver as práticas dos profissionais 

de saúde. E, segundo o autor, para que exista essa assistência integral, há mais um aspecto 

indispensável, o cuidado em saúde deve ser realizado por uma equipe qualificada. 

 Freitas e Nunes (2009) apresentam em seu estudo que o avanço tecnológico traz 

ampliação das ações da Enfermagem, provocando maior aquisição e capacitação técnico-

científica para uma assistência de qualidade. E uma das áreas de expansão da Enfermagem é a 

terapêutica intravenosa, isso se deve a necessidade cada vez maior de um acesso que tenha um 

uso mais extenso e suporte conteúdos irritante, soluções hiperosmolares, antibioticoterapia e 
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nutrição parenteral, sem ser tão invasivo quanto uma dissecção de veia, sendo assim utilizado 

o cateter central de inserção periférica (PICC) para corresponder essa demanda. 

 Oliveira e cols (2014) mostram em seu estudo que o PICC é um dispositivo 

intravenoso central longo (vai de 8 a 75 cm) e flexível que é composto por materiais 

bioestáveis e biocompatíveis (silicone ou poliuretano), possui baixa trombogenicidade, tem 

sua inserção por uma veia periférica, sendo posicionado na veia cava inferior ou superior. E 

que a inserção e o manejo do PICC são de responsabilidade da Enfermagem, e devem ser 

adotadas algumas medidas, baseadas na literatura científica, para um manejo ideal que evite 

possíveis complicações, permitindo uma assistência integral e de qualidade. 

 Costa e cols (2013), tratam da importância do manejo ideal do PICC, que é necessário 

desde a inserção, manutenção e remoção. Esse procedimento é asséptico e feito à beira do 

leito, e envolve a punção de um vaso periférico e a inserção endovenosa de um cateter que 

deve atingir a rede venosa central, trata-se de um procedimento invasivo e doloroso, por isso 

faz-se necessário um manejo adequado. 

 Paiva e cols (2011), relatam algumas condutas do manejo adequado do PICC, como 

confirmação do posicionamento do cateter por imagem radiográfica, atentar para a observação 

e condutas que mantenham o PICC permeável e não infectado, atentar, também, para 

extravasamento e perda do cateter. 

 Jesus e Secoli (2007), assim como Paiva e cols (2013) trazem as complicações do 

PICC. É afirmado que as complicações podem ser divididas em três grupos: complicações 

locais; complicações sistêmicas e complicações circunstanciais. As complicações locais são as 

circunscritas ao local de inserção do cateter, são elas a flebite, infecção local e trombose. As 

complicações sistêmicas são as relacionadas ao sistema vascular, são elas sepse e embolia 

gasosa. E as complicações circunstanciais são as causadas por dificuldade ou falha no manejo, 

são elas a oclusão do cateter, mau posicionamento, ruptura e dificuldade de remoção do 

dispositivo. 

 E Duarte e cols (2013) também trazem um estudo que visa as complicações causadas 

pelo PICC na UTIN, porém com um foco na infecção que está ligada a contaminação por 

micro-organismos, na maioria das vezes, por conta da infusão ou contaminação do cateter. 

Infecção essa que pode ser evitada se o manejo for adequado e a técnica asséptica for mantida 

durante todo o processo do PICC. 

 Tendo em vista que trata-se de um crescimento científico que beneficiará diretamente 

o enfermeiro da UTIN, os RN’s e os familiares, devido a contextualização do estudo e 

relevância. Pensou-se que, conhecendo mais a fundo o manejo do PICC pela equipe de 
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enfermagem na UTIN será possível pensar em estratégias para a melhora do manejo, 

promoção da humanização e assistência de qualidade, exercendo, então, influência positiva 

para todos os envolvidos nesse processo. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 O RECÉM-NASCIDO NA UTI NEONATAL 

 

Durante a gestação, há a construção de uma imagem baseada em sonhos e esperanças 

de uma criança que nascerá saudável e perfeita. Com o nascimento de um recém-nascido 

portador de alguma doença ou necessidade especial, ou até mesmo prematuro, há um sonho 

desfeito, trazendo consigo um sentimento de incapacidade aos familiares e, por muitas vezes, 

um recém-nascido que sofrerá distanciamento afetivo e uma realidade que não é esperada para 

nenhuma criança (TAMEZ, 2013). 

O recém-nascido (RN) na UTIN, segundo Calvetti, Silva e Gauer (2008) encontra-se 

em um lugar que o limita; o expõe para um ambiente hospitalar que, por consequência o torna 

susceptível a riscos de infecção; apresenta uma realidade muito diferente do que era o 

vivenciado pelo RN no útero ou a que seria vivida em sua casa, pois agora há ruídos e 

barulhos constantes, além de uma movimentação diária; e há inúmeros aparelhos conectados e 

uma sujeição a procedimentos, que na maioria das vezes, são invasivos. Calvetti também 

afirma que o RN hospitalizado na UTIN ainda está sujeito a um clima tenso de morte 

iminente: 

 
Essa Unidade se dedica ao atendimento intensivo, possui uma aceleração na rotina 
de trabalho, bem como o clima constante de apreensão de morte, acabam por 
exacerbar o estado de estresse e tensão tanto do paciente, quanto da equipe. Esses 
aspectos de sofrimento da pessoa, tais como a dor, o medo, a ansiedade e o 
isolamento estão relacionados na manifestação da doença. 

 

 Além do RN, os familiares também vivenciam esse sofrimento e tensão que o clima da 

UTIN possui, e isso afeta principalmente as mães. Segundo Tamez (2013), o período após o 

nascimento do bebê é o momento em que a mãe e o RN terão para começar uma relação 

recíproca com forte apego materno, sendo chamado de “período materno-sensitivo”. Porém na 

UTIN ocorre a separação do binômio mãe-filho, interferindo de maneira brusca esse processo 

que seria o normal, afetando assim a relação da mãe com seu bebê. Logo, tanto a mãe quanto 

o RN são afetados com esse distanciamento causado pela interrupção do processo de 

afeiçoamento. As primeiras reações tanto paterna quanto materna giram em torno da distância 

emocional pelo impacto, o medo da perda, incapacidades futuras que o RN poderá ter e, 

principalmente as mães, desenvolvem um sentimento de culpa. E a equipe da UTIN tem um 

forte papel em auxiliar os pais a superaram esse momento tão complexo e sanar suas dúvidas 

e anseios, papel esse que é desenvolvido principalmente pela equipe de Enfermagem. 



21 
 

2.2 A ASSISTÊNCIA DA ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO NA UTI NEONATAL 

 

 A assistência neonatal tem seu avanço concomitante com as evoluções científicas e 

tecnológicas, tendo destaque na década de 1990, quando ocorreu a ampliação da assistência 

perinatal, envolvendo gestantes e recém-nascidos, sendo criada a UTI Neonatal, que 

aumentou significativamente a sobrevida dos RN’s. Desde então os cuidados da equipe devem 

ser estruturados e organizados, atendendo as demandas dos RN’s e seus familiares. Para a 

efetividade do cuidado é fundamental uma avaliação constante e rigorosa da assistência 

prestada pela equipe de Enfermagem. A atuação, em especial, da enfermeira na UTIN é uma 

assistência especializada que demanda técnicas de média e alta complexidade, além de 

promover um ambiente acolhedor que promova os laços afetivos interrompidos, assim 

proporcionando segurança, equilíbrio emocional e recuperação do RN (CARDOSO et al, 

2010; COSTA; LOCKS; HONÓRIO, 2012). 

 A equipe multidisciplinar deve realizar e buscar conhecimento científico que 

beneficiem a assistência ao RN. Essa busca acarreta em avanços terapêuticos e tecnológicos, 

envolvendo toda a equipe e familiares, ressaltando o cuidado humanizado e interação da 

equipe com os pais e o RN. Deve-se, porém, ter cuidado com essa busca por conhecimento, 

pois há o risco de interferir na humanização da assistência, já que o trabalho pode se tornar 

generalista e tecnicista, gerando um cuidado estressante e cansativo. Logo, para tornar a 

assistência de qualidade deve-se construir uma relação com o RN e seus familiares com a 

equipe de enfermagem, sendo essa compromissada com o cuidado humanizado, enxergando o 

RN de maneira integral (ROSEIRO; PAULA, 2015; SILVA, 2009). 

A assistência de Enfermagem na UTIN é baseada, entre tantos outros pilares, na 

integralidade, esse pilar visa um cuidado que vai além da finalidade de prolongar a vida, pois 

se deve considerar também a necessidade de fortalecer diariamente o vínculo entre o RN, a 

família e os profissionais envolvidos. Além do fortalecimento emocional em torno do RN, há 

a necessidade de ações de gestão para um cuidado integral, essas ações vão caracterizar o 

suporte para articular e desenvolver as práticas dos profissionais de saúde. E, segundo o autor, 

para que exista essa assistência integral, há mais um aspecto indispensável, o cuidado em 

saúde deve ser realizado por uma equipe qualificada. Logo, pode-se resumir que a 

integralidade da equipe de Enfermagem na UTIN estará diretamente ligada às práticas dos 

profissionais no cuidado (relação RN, família e equipe), as ações de gestão dos serviços de 

saúde e a formação dos profissionais (DUARTE et al, 2013). 
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Segundo Duarte e cols (2013), os três pontos citados acima formam uma assistência de 

Enfermagem ao RN integral, porém é necessário que se discorra sobre os fatores que 

constituem cada aspecto do cuidado. Na integralidade da gestão da UTIN é fundamental 

favorecer as relações interdisciplinares, promover a valorização e reconhecimento 

profissional, e isso pode ser feito através da descentralização das ações, por tomada de 

decisões com a participação de todos, incentivo ao trabalho em equipe, valorização do núcleo 

familiar e articulação da gestão com o cuidado para uma continuidade do serviço com 

qualidade. Já para a integralidade na assistência ao RN é essencial uma percepção por parte da 

equipe de enfermagem baseada no olhar crítico e humanizado em todas as situações e 

momentos, pois deverá existir uma comunicação verbal ativa entre a equipe para melhora do 

trabalho coletivo, estratégias que visem à qualidade de vida (como buscar a redução de ruídos 

na UTIN), manuseio no RN quando for necessário e atentar para as reações do mesmo durante 

o cuidado, orientar e incentivar a participação familiar durante a assistência. E, por último, a 

relação da integralidade com a formação profissional, que se dá no sentido de que a maneira 

como foi conduzida a formação anterior à assistência na UTIN atingirá diretamente a 

qualidade e integralidade, pois um profissional com formação deficiente apresentará um 

despreparo técnico, déficit de conhecimento prévio, não irá enxergar além da técnica, ou seja, 

não consegue perceber que trata-se de um RN com uma situação conflituosa no âmbito 

expectativa e realidade para familiares. Todos esses aspectos juntos formam uma assistência 

de Enfermagem integral do RN na UTIN, Duarte e cols (2013), resume: 

 
A construção de um cuidado orientado pelo princípio da integralidade implica no 
acesso a diferentes tipos de tecnologia como equipamentos, saberes estruturados e as 
tecnologias contidas nas relações como o diálogo, o vínculo e o acolhimento. 
Pressupõe ainda o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, possibilitando a 
articulação dos fazeres e saberes de diferentes profissões por meio do 
estabelecimento de um projeto de cuidado compartilhado por todos os envolvidos. 
 
 

 As tecnologias têm proporcionado o aumento da sobrevida dos recém-nascidos, pois 

são baseadas nas demandas e dificuldades existentes na UTIN. Segundo Freitas e Nunes 

(2009), o avanço tecnológico traz ampliação das ações da Enfermagem, provocando maior 

aquisição e capacitação técnico-científica para uma assistência de qualidade. E uma das áreas 

de expansão da Enfermagem é a terapêutica intravenosa, isso se deve a necessidade cada vez 

maior de um acesso que tenha um uso mais extenso e suporte conteúdos irritante, soluções 

hiperosmolares, antibioticoterapia e nutrição parenteral, sem ser tão invasivo quanto uma 

dissecção de veia. Para corresponder à necessidade de ser uma alternativa adotada para a 
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manutenção de acesso venoso profundo e prolongada no RN na UTIN, é realizada a 

implantação do cateter central de inserção periférica (PICC) pela enfermeira que tenha 

treinamento formal para realizar o procedimento, que é exigido por lei.  

 A Enfermagem possui o direito de implantar o PICC e realizar seu manejo pautado na 

Lei n° 7.498 (BRASIL, 1986), pelo parecer técnico COREN-RJ n° 09/2000 (CONSELHO 

REGIONAL DE ENFERMAGEM, 2000) e pela Resolução COFEN n° 258/2001 

(CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, 2001): 

 
Art. 1º- É lícito ao Enfermeiro, a Inserção de Cateter Periférico Central. 
Art. 2º- O Enfermeiro para o desempenho de tal atividade, deverá ter-se submetido a 
qualificação e/ou capacitação profissional. 
Art. 3º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
disposições em contrário. 

 

  

2.3 CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 

 

 A terapia intravenosa teve seu marco inicial no Renascimento com a descoberta da 

circulação sanguínea, sendo criada a primeira agulha hipodérmica e a primeira transfusão 

sanguínea. Porém, foi no século XX que a terapia venosa começou a ser realmente utilizada, 

cerca de 20% dos pacientes hospitalizados faziam uso, enquanto hoje são cerca de 90% dos 

pacientes hospitalizados. Em 1929 foi descoberto um vaso central que podia ser acessado por 

uma inserção periférica, mas foi em 1950 que a eficácia desse procedimento foi considerada 

ideal, pois as medicações que chegavam aos grandes vasos se diluíam melhor, ocorria menos 

reações inflamatórias e trombose química. Nos Estados Unidos, o PICC teve seu início da 

UTIN em 1973, devido o baixo custo, preservação da vasculatura do RN e redução da 

infecção. Mas no Brasil só ocorreu a primeira utilização do PICC no final da década de 1990, 

através da Resolução n° 258/2001 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), já citada 

acima (FREITAS; NUNES, 2009). 

 Segundo Oliveira e cols (2014), o PICC é um dispositivo intravenoso central longo 

(vai de 8 a 75 cm) e flexível que é composto por materiais bioestáveis e biocompatíveis 

(silicone ou poliuretano), possui baixa trombogenicidade, tem sua inserção por uma veia 

periférica, sendo posicionado na veia cava inferior ou superior. E segundo Tamez (2013), o 

PICC possui muitas vantagens, por ser de fácil colocação e permitir uma longa permanência 

sem muitas complicações. O PICC é indicado em algumas situações, são elas: administração 

de soluções hidroeletrolíticas e nutrição parenteral com glicose a 12,5%; administração 
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contínua de algumas medicações (como dopamina, morfina, fentanila, entre outras); 

administração de medicamentos com infusão rápida. Ainda segundo Tamez (2013), as vias de 

acesso para o PICC devem ter um calibre de médio a grande, para conferir maior durabilidade. 

Na maioria das vezes são utilizadas as veias antecubitais, laterais da cabeça (posterior 

auricular) e veia safena. A inserção e o manejo do PICC são de responsabilidade da 

Enfermagem, e devem ser adotadas algumas medidas, baseadas na literatura científica, para 

um manejo ideal que evite possíveis complicações, permitindo uma assistência integral e de 

qualidade. 

 

 2.3.1 MANEJO DO PICC 

 

 O manejo ideal do PICC é necessário desde a inserção, manutenção e remoção. Esse 

procedimento é asséptico e feito à beira do leito, e envolve a punção de um vaso periférico e a 

inserção endovenosa de um cateter que deve atingir a rede venosa central, trata-se de um 

procedimento invasivo e doloroso, por isso faz-se necessário necessária analgesia do RN, 

sendo um manejo da Enfermagem segundo prescrição médica. Para ser realizada a instalação 

pode ser utilizado leite humana ou sacarose para sucção não nutritiva do RN e aplicação de 

mistura eutética de prilocaína e lidocaína a 5%. E em algumas situações (como RN em 

ventilação mecânica) são usados analgésicos opióides sistêmicos em bollus (COSTA et al, 

2013). 

 Após a instalação do PICC e confirmação do posicionamento do cateter por imagem 

radiográfica (terço inferior da veia cava superior ou terço superior da veia cava inferior), o 

cuidado no manejo deve ser voltado para a observação e condutas que mantenham o PICC 

permeável e não infectado. Uma dessas condutas diz respeito ao manejo da permeabilidade 

periódica do cateter, impedindo a obstrução, para isso aspira-se o cateter e é infundindo 1ml 

de solução fisiológica a 0,9% (SF 0,9%), em períodos intercalados de 6 horas, ou infundir SF 

0,9% antes e após a administração da medicação. Deve-se atentar que não recomendado 

utilizar seringas de volume menor que 10ml, pois seringas menores podem aumentar a pressão 

intravascular, podendo causar extravasamento e perda do cateter (PAIVA et al., 2011). 

 A Enfermagem é responsável por fazer o curativo, usando a técnica de fixação na pele 

com adesivo e ocluindo a inserção com película transparente, permitindo proteção e 

visualização da inserção do cateter, e pelo manejo do curativo do PICC, porém a sua troca só 

é recomendada quando não há aderência correta na pele do RN ou em sete dias, caso contrário 
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não há a necessidade de se trocar o curativo (TAMEZ, 2013). Segundo Paiva e cols (2011), o 

material que será usado no curativo depende do peso do RN:   

 
 
Em neonatos com peso inferior a 1.500 gramas, o antisséptico usado no local de 
inserção do cateter é clorexidine degermante; e a solução fisiológica 0,9% é 
empregada para a remoção do antisséptico. Nos RNs com peso igual ou superior a 
1.500 gramas, o antisséptico indicado é a solução de clorexidine alcoólica; e a 
solução fisiológica 0,9% é empregada para remover o excesso de clorexidine 
alcoólica. 
 
 

 A remoção do PICC é uma indicação médica, mas o procedimento é realizado pelo 

enfermeiro, e é indicado quando não há mais a necessidade do cateter, quando ocorre mau 

funcionamento (oclusão, ruptura e remoção acidental) ou diante de septicemia. São colocadas 

as luvas e retira-se o curativo cuidadosamente e lentamente, segurando o PICC perto do local 

da inserção para que o cateter não se despedace. Após remover o cateter, aplicar gaze estéril 

no local pressionando levemente, até que ocorra hemóstase. Depois medir o cateter e 

comparar com os dados da inserção, e, por último, proceder com os registros (TAMEZ, 2013). 

   

 2.3.2 COMPLICAÇÕES DO PICC 

 

 Por ser um procedimento invasivo, a utilização do PICC não é isenta de riscos. As 

desvantagens do PICC consistem em: treinamento especial para inserção e manutenção; 

acesso em veias calibrosas e íntegras, vigilância do dispositivo e radiografia para confirmar a 

localização do cateter. Além das desvantagens há complicações que podem ocorrer com o 

PICC e o enfermeiro é o principal profissional envolvido na inserção e prevenção das 

complicações (JESUS; SECOLI, 2007). 

 Segundo Jesus e Secoli (2007) as complicações podem ser divididas em três grupos: 

complicações locais; complicações sistêmicas e complicações circunstanciais. As 

complicações locais são as circunscritas ao local de inserção do cateter, são elas a flebite, 

infecção local e trombose. As complicações sistêmicas são as relacionadas ao sistema 

vascular, são elas sepse e embolia gasosa. E as complicações circunstanciais são as causadas 

por dificuldade ou falha no manejo, são elas a oclusão do cateter, mau posicionamento, 

ruptura e dificuldade de remoção do dispositivo. Além das complicações já citadas, Paiva et al 

(2013) também citou: edema de extremidades; tração ou saída acidental e migração da ponta. 

 O edema de extremidades é caracterizado pela identificação de edema que pode variar 

de leve a intenso, localiza-se ao redor do local de inserção ou na extremidade do membro que 
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está com o PICC durante o tempo de permanência do cateter. A tração ou saída acidental é a 

remoção do cateter, podendo ser total ou parcial. E a migração da ponta é o deslocamento da 

ponta do PICC, sendo comprovada por radiografia (PAIVA et al., 2013) 

 A flebite é a inflamação das células endoteliais da parede da veia que pode ser 

desencadeada por fatores mecânicos, químicos ou infecciosos, e pode estender a 

hospitalização do RN. A flebite mecânica é uma complicação recorrente do PICC e ocorre 

devido trauma durante a inserção, remoção ou movimentação do cateter no interior do vaso e 

pode ser tratada com elevação do membro afetado e fornecimento de calor local. A flebite 

química se dá por infusões que atingem a parede da veia e está interligada a infusão de 

medicamentos diluídos erroneamente. A flebite infecciosa é a inflamação da parede interna da 

veia por micro-organismos e isso é desencadeado por manejo inadequado. Tanto as flebites 

química e infecciosa são tratadas com a remoção do dispositivo (JESUS; SECOLI, 2007): 

 
Dentre os fatores que reduzem a ocorrência de flebite inclui-se a utilização do cateter 
3 Fr, a inserção pela veia basílica, o posicionamento da ponta do cateter na veia cava 
superior, pouca movimentação durante a introdução do dispositivo, adequada 
fixação do PICC para evitar retração na veia e monitorização dos pacientes com 
baixos níveis de plaquetas, uma vez que essa população é mais susceptível a este 
tipo de complicação. 

 

 A infecção local está ligada a contaminação por micro-organismos, na maioria das 

vezes, por conta da infusão ou contaminação do cateter. A infecção pode ser evitada se o 

manejo for adequado e a técnica asséptica for mantida durante todo o processo do PICC. Para 

isso deve-se observar o tempo da infusão, tempo de permanência do cateter, possíveis trocas 

de equipo. Deve-se informar os familiares sobre os sinais que a infecção pode dar no RN, para 

que haja uma maior vigilância, favorecendo a recuperação do RN (DUARTE et al., 2013). 

 Outra complicação local é a trombose, que é causada pela aderência de fibrinas e 

plaquetas causando obstrução do dispositivo e do lúmen do vaso. Há alguns fatores 

desencadeantes, como: interrupção da terapia por longo período; refluxo sanguíneo pelo 

PICC; velocidade lentificada da infusão e fatores pré-existentes de outras patologias (como a 

hipercoagulopatia que pode ser causada pela diabetes). Um PICC de menor diâmetro reduz a 

probabilidade dessa complicação, pois o cateter percorre uma distância considerada longa, 

aumentando a chance de traumas internos. Também deve-se atentar para não reintroduzir o 

coágulo na corrente sanguínea com a pressão da seringa (JESUS; SECOLI, 2007). 

 A sepse ou infecção fúngica no RN com o dispositivo e um ou mais resultados 

positivos de hemocultura periférica ou com sinais e sintomas de infecção (febre, calafrio e 
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hipotensão), sem outro foco aparente de infecção na circulação sanguínea é considerada 

causada pelo cateter. Essa complicação sistêmica pode ser evitada com um manejo adequado, 

promovendo uma técnica asséptica e qualificação dos profissionais (PAIVA et al., 2013). 

 A embolia por cateter ocorre quando há deslocamento de uma parte do dispositivo 

para a circulação sanguínea, podendo migrar para o tórax e, consequentemente, para a artéria 

pulmonar ou ventrículo direito, causando embolia pulmonar, disritmia cardíaca, endocardite, 

trombose e, pode levar, a morte. Para prevenir essa complicação deve-se lavar o cateter com 

leveza, assim como a sua retirada deve ser cuidadosa, sua fixação também deve ser feita 

corretamente. Se for levantada a suspeita de embolia por cateter, deve-se fazer um torniquete 

para ocluir o vaso e encaminhar o RN para radiografia para conferir a posição do cateter 

(JESUS; SECOLI, 2007). 

 Segundo Jesus e Secoli (2007), as complicações circunstanciais são as que ocorrem 

por oclusão do cateter, mau posicionamento, ruptura e dificuldade de remoção do cateter. 

Essas complicações estão mais ligadas a causas relacionadas ao manejo correspondente à 

literatura científica, pois se é realizada um manejo adequado irá ser feita uma observação 

rigorosa do PICC e seu local de inserção, assim como uma assistência de qualidade. Por 

exemplo, fazendo a limpeza do cateter com a solução fisiológica a 0,9% já se previne a 

oclusão e futura dificuldade de remoção do cateter; se é realizado o controle com radiografia e 

observação de sinais e sintomas de deslocamento de cateter já evita-se o mau posicionamento 

e a ruptura do cateter. Sendo assim, cabe aos profissionais envolvidos no cuidado evitar as 

complicações circunstanciais. 

 A equipe de enfermagem, como um todo, possui um papel essencial no manejo e 

cuidado do cateter central de inserção periférica, sendo assim algumas ações têm que fazer 

parte da assistência em todo o momento, desde a avaliação do RN para a inserção do PICC até 

a remoção do cateter, promovendo qualidade da assistência de maneira integral e humanizada. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa é uma revisão da literatura científica, na modalidade de revisão 

integrativa. O desenvolvimento deste estudo consiste na possibilidade de propor subsídio para 

a implementação de mudanças que promovam qualidade das condutas assistenciais de 

enfermagem através de modelos de pesquisa. Admite a análise da literatura, envolvendo 

discussões sobre métodos e resultados das publicações (GANONG, 1987). 

Para Galvão e cols (2004) a revisão sistemática da literatura foi definida como uma 

“compilação da produção científica sobre determinado tema em um dado momento, 

utilizando-se um método reproduzível”. Segundo Atallah e Castro (1998) trata-se de uma 

metodologia reprodutível, evita esforços duplicados dos pesquisadores, possibilita detecção 

de lacunas de conhecimento e a rápida atualização, dada a inclusão de novos estudos 

publicados, além de auxiliar a tomada de decisões em saúde. 

Uma das modalidades da revisão sistemática é a revisão integrativa, que é uma técnica 

de pesquisa, que reúne os estudos e os sintetiza, realizando análise dos resultados 

evidenciados nos estudos. Em suma, é feita uma síntese dos resultados das pesquisas e das 

conclusões sobre o assunto, sendo os estudos analisados em relação aos seus objetivos, tipo 

de estudo e resultados, possibilitando conclusões a respeito do conhecimento em questão 

(CAMPOS, 2005). 

A revisão integrativa da literatura é composta de seis etapas distintas, compreendidas 

pelo estabelecimento do problema de revisão; pela seleção da amostra; pela categorização dos 

estudos; pela análise dos resultados; pela apresentação e discussão dos resultados; e pela 

apresentação da revisão (BARBOSA, 2007). 

 

3.1.1 Estabelecimento do Problema de Revisão 

 

A formulação do problema corresponde à etapa de formulação de hipóteses ou 

questionamentos para a revisão que deve ser instituído de forma clara e específica, assim 

como a hipótese de uma pesquisa primária. Nesse sentido, a elaboração da questão 

norteadora da pesquisa deve estar associada a um raciocínio teórico e fundamentar-se em 

definições já compreendidas pelo pesquisador (GANONG, 1987). 
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3.1.2 Seleção da Amostra 

 

Nessa etapa são estabelecidos os critérios de inclusão e exclusão dos estudos, onde são 

apresentados os limites para a seleção das pesquisas que serão revisadas. Para Ganong (1987), 

a melhor amostra corresponde aquela que inclui todas as pesquisas encontradas, ou a seleção 

randomizada das mesmas, e caso não haja possibilidade de realizar um dos dois 

procedimentos, deve-se delimitar claramente os critérios de inclusão e exclusão dos artigos. 

A seleção dos estudos a serem incluídos na revisão integrativa é uma tarefa importante, pois é 

um indicador crítico para avaliar o poder de generalização e confiabilidade dos resultados 

encontrados (SILVEIRA, 2005). 

 

3.1.3 Categorização dos Estudos 

 

A etapa de categorização do estudo representa a essência da revisão integrativa. É 

nessa fase que são definidas as características ou informações que serão coletadas das 

pesquisas em processo de revisão, tornando o seu conteúdo direcionado à questão norteadora 

(GANONG, 1987). 

 

3.1.4 Análise dos Resultados 

 

O critério para a revisão integrativa abrange parâmetros detalhados de análise, que 

envolvem o uso de métodos para garantir o alcance dos objetivos; aplicar análise rigorosa; 

examinar a teoria utilizada; estabelecer relações com os resultados, métodos, sujeitos e 

atributos da pesquisa, visando apresentar informações sobre os estudos revisados, sem  

destacar  apenas  os  resultados,  de  modo  a  maximizar  as  possíveis  informações 

(GANONG, 1987). De acordo com Broome (2000), a estatística descritiva é usualmente 

utilizada para demonstrar a abrangência do assunto na área em questão. 

 

3.1.5 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Nessa etapa é realizada a comparação dos dados evidenciados nos artigos incluídos 

na revisão integrativa com o conhecimento teórico. Podem ser realizadas sugestões para a 

prática de enfermagem, discussão das condições de impacto político ou prático, contestar 
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resultados em relação às teorias e fazer recomendações para futuros revisores (GANONG, 

1987). 

 

3.1.6 Apresentação da Revisão 

 

Segundo Campos (2005), nesta etapa da revisão deve-se ter clareza na obtenção dos 

resultados, de modo completo para que seja possível um exame crítico do conteúdo. A 

finalidade da revisão integrativa corresponde à síntese das evidências reunidas em pesquisas 

primárias ou originais (SILVEIRA, 2005). 

 

3.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

 

Para a desenvolvimento desta pesquisa foi realizada um levantamento bibliográfico, 

baseado em obras secundárias que abordem o tema em questão, publicadas no período de 

2010 a 2016. 

O levantamento bibliográfico foi realizado em ambiente virtual, por meio dos bancos 

de dados Lilacs (Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde) e Medline (Sistema 

Online de Busca e Análise de Literatura Médica). 

A busca foi realizada utilizando-se os seguintes descritores, segundo está disponível 

no DeCS (Descritores em Ciências da Saúde): “enfermagem neonatal”, “unidade de terapia 

intensiva neonatal” e “cateterismo venoso central”. Como critérios de filtragem foram 

selecionados: estudos disponíveis na íntegra, em português e com corte temporal de 6 

anos. Foram realizados três cruzamentos dos descritores, sendo obtido um total de 211 

artigos nos bancos em questão. 
Tabela 1: Relação dos descritores e cruzamentos realizados. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

Descritores Operador 
Booleano 

Artigos encontrados Artigos selecionados 

“Enfermagem neonatal” 
“Unidade de terapia 
intensiva neonatal” 

AND 183 10 

“Enfermagem neonatal” 
“Cateterismo venoso 

central” 
AND 15 2 

“Unidade de terapia 
intensiva neonatal” 

“Cateterismo venoso 
central” 

AND 12 1 
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3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Como critérios de inclusão na pesquisa, serão selecionados estudos que demonstrem 

semelhanças com o tema de forma integral e singular, tendo como cenário Unidades de 

Terapia Intensiva Neonatal, estudos que abordem o manejo do PICC e as complicações 

associadas, disponíveis na íntegra, no corte temporal de 2010 à 2016 e em português. Serão 

excluídos, da pesquisa estudos que somente abordem os cateteres venosos centrais em uma 

população que não a neonatal, estudos que se repetem, estudos bibliográficos e os que 

somente se apresentavam em forma de resumo. O levantamento das obras foi realizado no 

mês de dezembro de 2016. 
Fluxograma 1: Processo do levantamento de dados. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
Para seleção inicial, avaliou-se o título e o resumo, de modo a confirmar se 

contemplavam a questão de pesquisa, sendo selecionados 32 artigos ao final desta etapa. Após 

seleção inicial das publicações, foi realizada leitura na integra de modo a confirmar se os 

estudos atendiam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos. Após a análise dos dados 

13 artigos foram selecionados para a realização da pesquisa. 
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3.4 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para a coleta de dados dos artigos foi necessária a identificação dos artigos, pelos 

itens: base de dados, ano de publicação do artigo, nome do artigo, nome dos autores e tipo de 

estudo. A segunda parte aborda a caracterização dos recém-nascidos quanto ao sexo, peso ao 

nascer e idade gestacional. Já a terceira parte a descrição do manejo do PICC, quanto à 

indicação de remoção, tempo de permanência, tipo de cateter PICC e as taxas de 

complicações. 

 

3.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Por tratar-se de uma revisão integrativa da literatura, não foi necessário submeter o 

projeto de pesquisa ao Comitê Ético de Pesquisa (CEP), pois a mesma utiliza como dados as 

informações encontradas na literatura científica acerca do tema proposto, não havendo, desta 

forma, envolvimento com seres humanos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Esta revisão integrativa tem por objetivo conhecer e descrever a utilização do Cateter 

Central de Inserção Periférica realizada pela equipe de Enfermagem e caracterizar as 

complicações que são relacionadas à deficiência de qualidade do manejo, caracterizando os 

estudos selecionados e o perfil dos recém-nascidos. A deficiência da utilização e de um manejo 

adequado pode levar a diversas complicações, como oclusão do cateter, mau posicionamento, 

ruptura, dificuldade de remoção do dispositivo, edema de extremidades, tração ou saída 

acidental e migração da ponta (PAIVA, et al, 2013).  

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ESTUDOS 

 

 A amostra da presente revisão integrativa foi de 13 estudos, aplicando-se os critérios de 

inclusão e exclusão supracitados. 

 A tabela 2 descreve a relação dos estudos que foram selecionados quanto ao nome do 

primeiro autor, o tipo de estudo, o título, o ano do estudo, o ano de publicação e a base de 

dados que se encontra disponível dentro das bases selecionadas (LILACS e/ou MEDLINE). 

 O gráfico 1 caracteriza a relação dos estudos e o tipo de desenho metodológico, dentro 

dos 13 estudos selecionados, 10 são descritivos, 1 de coorte, 1 de transversal e 1 longitudinal. 

Para Galvão (2006), o conhecimento do desenho metodológico do estudo proporciona 

evidências para auxiliar o pesquisador na avaliação crítica dos resultados das pesquisas e, por 

consequência, na tomada de decisão sobre a assimilação das evidências à prática clínica. 

 
Tabela 2: Relação dos estudos por autor, tipo, título, ano do estudo, ano de publicação e base de dados. Rio de 
Janeiro (RJ), 2016. 

AUTOR 
(1º nome) 

TIPO DE 
ESTUDO TÍTULO ANO DO 

ESTUDO 

ANO 
 DE 

PUBLICAÇÃO 

BASE DE 
DADOS 

1 
 

 SWERTS 
C.A.S. 

Pesquisa 
descritiva, 

observacional
, quantitativa 

Cuidados de 
enfermagem frente 
às complicações do 
cateter central de 

inserção periférica 
em neonatos 

2010 2013 LILACS 

2 
 

COSTA, 
P. 

Estudo 
transversal, 
quantitativo 

Prevalência e 
motivos de 

remoção não 
eletiva do cateter 

central de inserção 

2010 2012 LILACS 
MEDLINE 
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periférica em 
neonatos 

3 
 

BELO, 
M.P.M 

Estudo 
descritivo, 
transversal, 
quantitativo 

Conhecimento de 
enfermeiros de 
Neonatologia 

acerca do Cateter 
Venoso Central de 
Inserção Periférica 

2010 2012 

 
LILACS 

MEDLINE 
 

4 
 

PAIVA, E. 
D. 

Estudo 
descritivo-

exploratório, 
quantitativo 

Práticas de manejo 
do cateter central 

de inserção 
periférica em uma 
unidade neonatal 

2009 2011 LILACS 

 
5 
 

MOTTA, 
P.N. 

Estudo 
descritivo, 

documental, 
qualitativo 

Cateter central de 
inserção periférica: 

o papel da 
enfermagem na sua 

utilização em 
neonatologia 

2010 2011 LILACS 

6 
 

BAGGIO, 
M.A. 

Estudo 
descritivo, 

retrospectivo,
levantamento 
documental, 
quantitativo 

Cateter central de 
inserção periférica: 

descrição da 
utilização em UTI 

neonatal e 
pediátrica  

2008 2010 LILACS 

7 
 

DUARTE, 
E.D. 

Estudo 
epidemiológi

co, 
longitudinal, 

analítico 

Fatores associados 
à infecção pelo uso 
do cateter central 

de inserção 
periférica em 

Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal 

2010 2013 LILACS 

8 
 

GOMES, 
A.V.O 

Estudo 
descritivo, 

longitudinal, 
quantitativo 

O processo do 
cateterismo venoso 
central em Unidade 

de Terapia 
Intensiva Neonatal 

e Pediátrica 

2009 2013 LILACS 
MEDLINE 

9 
 

JANTSCH
, L.B. 

Estudo 
descritivo, 

exploratório, 
documental, 
quantitativo 

Utilização do 
cateter central de 

inserção periférica 
em neonatologia 

2012 2014 LILACS 

10 
 

VIEIRA, 
K.B.T. 

Estudo por 
pesquisa 

convergente 
assistencial 

Guia de cuidados 
em terapia 
intravenosa 

periférica neonatal: 
uma construção 

coletiva da equipe 

2012 2015 LILACS 
MEDLINE 
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de enfermagem 
 

11 
 

PAIVA, 
E.D. 

Estudo de 
coorte com 

coleta 
prospectiva  

Causas de remoção 
não eletiva do 

cateter epicutâneo 
em neonatos 

2010 2013 LILACS 
MEDLINE 

12 
 

PETRY, J. 

Estudo 
exploratório 
descritivo, 
qualitativo 

Cateter venoso 
central de inserção 
periférica: limites e 

possibilidades 

2010 2012 LILACS 

13 
 

GOMES, 
A.V.O. 

Estudo 
descritivo, 

longitudinal, 
quantitativo 

Efeitos adversos 
relacionados ao 

processo do 
cateterismo venoso 
central em unidade 
intensiva neonatal e 

pediátrica 
 

2009 2011 LILACS 

 

 
        Gráfico 1: Desenho metodológico dos estudos. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

 

 Em relação ao ano de publicação dos artigos, a maioria foi publicado nos anos de 2012 

e 2013, sendo publicados 4 (30,7%) em cada ano, seguido por 2011 que obteve 2 (15,3%) 

publicações nos artigos selecionados, já 2010, 2014 e 2015 foram publicados 1 (7,6%) estudo 

em cada e 2016 não pontuou nos estudos selecionados. Isso demonstra que há estudos sendo 

feitos em relação ao melhor manejo para o PICC, mas que esse ainda é um assunto pouco 
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abordado, pois muito se aborda sobre as complicações, mas pouco se fala sobre o manejo 

correto para que se previnam essas complicações. 

 A importância e objetivo da caracterização do local do desenvolvimento da pesquisa é 

o de, principalmente, verificar quais as regiões do país que mais têm produzido sobre o 

assunto, assim como as que menos produzem pesquisas. E, como pode ser visto no gráfico 2, o 

local de maior desenvolvimento científico é o da Região Sudeste (61,5%), seguido da Região 

Sul (30,7%) e por fim a Nordeste (7,6%).  Logo, pode-se afirmar que há grande influência 

econômica, pois as maiores produções são oriundas das regiões que possuem grandes 

universidades voltadas às pesquisas. 

  
   Gráfico 2: Local do desenvolvimento do estudo. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RECÉM-NASCIDOS 

 

 Os recém-nascidos, principalmente os prematuros, contém particularidades quanto às 

características cutâneas e a vulnerabilidade da rede venosa que por serem tão frágeis podem 

levar em agravos decorrentes do uso de inúmeros acessos venosos durante uma internação 

hospitalar. Esses agravos, ou melhor, complicações podem retardar a recuperação do RN se há 

a dependência de um acesso venoso para o seu tratamento. Devido a singularidade do RN há o 

cateter central de inserção periférica, que proporciona uma via de administração mais segura, 

ideal para o RN desde a adequação ao calibre da rede venosa até a possibilidade de longa 
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duração do dispositivo. E assim como o RN tem suas peculiaridades, há também o manejo do 

PICC que também é diferenciado, esse manejo depende não só do dispositivo, mas também das 

características do RN (JANTSCH, et al, 2014). 

Em vista da necessidade de se conhecer as particularidades do RN, alguns estudos 

trazem a caracterização do RN. Abordando o sexo do RN, sua idade gestacional (IG), seu peso 

ao nascer e a idade pós-natal no momento da inserção do PICC.  

Os estudos que relataram a caracterização do sexo dos RNs submetidos ao PICC 

demonstram uma prevalência do sexo masculino. Segundo Jantsch e cols (2014) isso se deve à 

predisposição maior que os recém-nascidos do sexo feminino têm de maturação precoce de 

pulmão em relação aos recém-nascidos do sexo masculino, sendo assim eles estão mais 

susceptíveis a internações em UTIN e a doenças pulmonares e metabólicas que necessitam de 

um suporte com administração intravenosa. 

 
    Gráfico 3: Caracterização dos RNs quanto ao sexo . Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

 A idade gestacional (IG) do RN está totalmente relacionada à maturação do RN e a 

predisposição maior aos riscos da internação, assim como algumas patologias que acarretam 

em prematuridade. Nos estudos que caracterizam os RNs a menor IG informada foi a média de 

30 semanas de IG e a maior foi a média de 35 semanas de IG, isso demonstra que os RNs que 

mais utilizam o PICC são RNs prematuros. A idade gestacional é, também, relacionada ao peso 

ao nascer, pois há a tendência de que o baixo peso acompanhe a IG abaixo da curva de 

adequação, e tanto o peso como a IG influenciarão no momento que esse RN começará a 

necessitar do uso do PICC. Como pode-se observar no Estudo 4, onde foi encontrada a menor 
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IG, a idade pós-natal do momento da inserção do PICC foi de 3 dias e no Estudo 7, onde foi 

encontrada a maior IG, a idade pós-natal foi de 7 dias. Logo, quanto menor a curva de 

adequação de IG e peso, menor será a idade pós-natal. Isso ocorre porque há mais necessidade 

do PICC em RNs pré-termos e pequenos para a idade gestacional ou limítrofe na curva de 

adequação por ser fundamental um acesso que possibilite um período prolongado para a 

nutrição parenteral, hidratação venosa e/ou antibioticoterapia (COSTA, et al, 2012). Abaixo 

estão os gráficos de IG em semanas, do peso em gramas (g) e da idade pós-natal no momento 

da inserção do cateter em dias. 

 
         Gráfico 4: Caracterização da IG dos RNs em semanas. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

             
 

     Gráfico 5: Caracterização do peso dos RNs em gramas. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 
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 Gráfico 6: Caracterização da idade pós-natal dos RN em dias. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO PICC 

 

A utilização do PICC na UTIN é indicada para casos onde há a necessidade de um 

acesso venoso por tempo prolongado, principalmente se houver uso de NPT, drogas 

vesicantes contínuas, antibioticoterapia, soluções hipertônicas, presença de distúrbios de 

coagulação e necessidade de outras medidas de PVC. E sua indicação de inserção e retirada é 

médica, mas quem realiza ambos os procedimentos é o enfermeiro capacitado (MOTTA, et al, 

2011). 

A inserção do PICC é feita por enfermeiro que tenha a habilitação para o ato, desde o 

preparo do RN, assepsia, punção venosa com cateter curto sob agulha, progressão intravenosa 

e verificação da posição através de radiografia para pode iniciar o seu uso. Sua inserção é feita 

à beira do leito e é um procedimento totalmente asséptico. Os tipos de cateteres utilizados 

podem ser os de um ou dois lúmens, podem ter o material de silicone ou poliuretano e o seu 

comprimento vai variar de 1 a 6 french, com o tamanho de 20 a 60 centímetros. A limpeza da 

pele do RN. O material para a limpeza depende do peso do RN, quando possui peso inferior a 

1500g deve-se usar clorexidine degermante no local da inserção e solução fisiológica para a 

remoção do antisséptico, já quando o RN possuir peso igual ou maior que 1500g, o indicado é 

a solução de clorexidina alcoólica e a solução fisiológica também é utilizada para remover o 

excesso do produto (COSTA, et al,2012 & Dórea et al, 2011). 

Segundo Motta e cols (2011) é importante que a inserção do cateter seja realizada 

antes que a rede venosa do RN já tenha sofrido várias tentativas de punções e esteja 
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prejudicada. Outros cuidados importantes, além dos já citados, são o de não realizar infusões 

rápidas e volumosas e nem utilizar calibre menores que 4 french inadequados para a 

hemotransfusão.  

O procedimento da inserção em si deve ser baseado no protocolo da instituição 

orientado pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Enfermeiros de Terapia Intravenosa. A 

escolha do local da inserção dependerá do enfermeiro e da disponibilidade da rede venosa do 

RN, sendo mais indicada nas veias dos membros superiores e a cefálica, pois as dos membros 

inferiores estão mais relacionadas à complicações pela dificuldade na sua utilização. Após a 

escolha do local de inserção deve-se posicionar a localização central da ponta do cateter no 

terço médio inferior da veia cava superior ou no terço médio superior da veia cava inferior. A 

confirmação da ponta do PICC é feita por radiografia e se estiver no espaço intracardíaco 

deve-se realizar a tração para reposicionamento. A sua manutenção compreende desde a 

inserção, a troca do curativo (a cada 7 dias ou quando a integridade do mesmo estiver 

comprometida), uso de película transparente, cuidados na infusão, cuidados na prevenção das 

complicações e a sua retirada. A retirada é realizada ou ao final da terapia ou quando há 

eventos adversos, mas a técnica para a retirada é asséptica da mesma maneira que a inserção, 

e se o motivo da retirada for por infecção deve-se fazer a cultura da ponta do cateter 

(DUARTE, et al, 2013). 

Em relação ao local de escolha para a inserção do PICC, as mais utilizadas são as veias 

cefálica e basílica, sendo a basílica a mais recomendada por ter menor calibre, menor número 

de válvulas e manejo mais fácil para a troca de curativo (PAIVA, et al, 2013). 

 
Gráfico 7: Porcentagem das veias mais utilizadas para inserção do PICC. Rio de Janeiro (RJ), 2016.
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 Outros locais utilizados foram citados, mas em menor significância, mas em um dos 

estudos foi apresentando uma taxa de porcentagem alta para a veia safena. No estudo 9, a veia 

safena foi a primeira escolha apresentada em 52% das inserções analisadas no estudo, 

seguidas pela basílica em 25% e a cefálica em 9%, as escolhas restantes foram de outras veias. 

Não foi preenchido no formulário de acompanhamento do PICC se foi utilizada a veia safena 

maior ou a parva, porém, a veia safena não é recomendada como primeira escolha por 

apresentar maior número de válvulas, extenso trajeto e está relacionada a edema de membros 

inferiores, o que dificulta a inserção e manejo do PICC. Segundo Jantsch e cols (2014), essa 

primeira escolha da veia safena se deve a falta de capacitação no manejo e possíveis 

complicações relacionadas a avaliação e preservação das veias de escolha para o PICC. 

 O recém-nascido, principalmente o prematuro, sente dor e ainda existem muitas 

dificuldades relacionadas ao manejo da dor no momento da inserção para essa clientela. E um 

dos pontos importantes e citados nos estudos é o manejo correto da dor para inserção do 

PICC. Segundo Duarte e cols (2013) o manejo da dor foi utilizado em 74,9% das inserções de 

PICC realizadas, sendo o restante das vezes não utilizada alguma estratégia para analgesia ou 

sedação. Já o estudo 4 de Dórea e cols (2011)  relata que em seu estudo nenhum recém-

nascido recebeu analgesia e apenas 9,7% recebeu sedativo. Isso prejudica diretamente a 

oportunidade de produzir uma situação de calma e conforto para o recém-nascido, o que pode, 

inclusive, prejudicar o sucesso da inserção do PICC. Portanto o manejo do PICC também 

pode ser prejudicado pela não realização do manejo da dor. 

O curativo do PICC é de extrema importância, pois possui duas funções primordiais 

que é a criação de um ambiente que promova proteção para o local de inserção do cateter e a 

de evitar o seu deslocamento. Dos estudos selecionados apenas 4 relatam a utilização do 

curativo, desde como deve ser feito até a sua importância, são os estudos 2, 3, 4 e 11. Pode-se 

perceber que ainda há pouca produção que aborde a importância da manutenção do PICC em 

si. Belo e cols (2012), afirma que a realização do troca deve ser feita por técnica asséptica e a  

sua primeira troca deve ser realizada após 24h da sua inserção e após a primeira troca o 

curativo só deve ser trocado quando estiver com a adesividade do curativo prejudicada, se 

estiver úmido ou apresentar outra condição que esteja comprometendo sua esterilidade ou 

ainda a cada 7 dias. 

Dórea e cols (2011) relata o material a ser utilizado, que dependerá da fragilidade da 

pele do RN e isso pode ser avaliado pelo peso do RN. Se o RN possui peso inferior a 1500g 

deve-se usar clorexidine degermante no local da inserção e solução fisiológica para a remoção 

do antisséptico. Quando o RN possuir peso igual ou maior que 1500g, o indicado é a solução 
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de clorexidina alcoólica e a solução fisiológica também é utilizada para remover o excesso do 

produto. A solução de clorexidina alcoólica não é indicada para RNs com peso abaixo de 

1500g por poder causar queimadura química. 

Em relação à fixação do curativo Costa e cols (2012) indicam, assim como os demais 

autores, a cobertura adesiva estéril com filme transparente. O cateter deve ser fixado com a 

técnica de sutura usando justamente o adesivo e depois ocluído com a película transparente, 

sendo semipermeável, protegendo contra a entrada de micro-organismos e permitindo a 

visualização do aspecto do local da inserção do cateter (DÓREA, et al, 2011). 

Os estudos 3 e 4 relatam alguns indicadores relacionados à utilização do curativo. Belo 

e cols (2012) indicam que na pesquisa realizada obtiveram valores baixos no aspecto do 

curativo, um dos valores diz respeito a utilização incorreta na primeira troca do curativo onde 

30% dos enfermeiros respondeu incorretamente, outro diz respeito aos demais curativos 

realizados onde 33,3% também responderam incorretamente, demonstrando que a questão do 

curativo do PICC ainda deve ser melhor trabalhada e pesquisada. Já Dórea e cols (2011) 

relatam que 33% dos curativos realizados não continham registro em prontuário e em apenas 

38% dos curativos utilizaram as soluções definidas no protocolo institucional, sendo assim 

evidencia que a questão do registro pode prejudicar a equipe por não registrar as atividades 

feitas, não informar o aspecto da inserção e não informar a solução utilizada, podendo causar 

transtornos diante do surgimento de alguma complicação do PICC que possa estar relacionada 

ao cateter. E ainda, pode-se concluir que muitos enfermeiros não seguem os protocolos 

estabelecidos e não utilizam as soluções conforme as evidências científicas, propiciando 

riscos para o RN e qualidade do PICC. 

Portanto é fundamental que exista o conhecimento da utilização do PICC pela equipe 

para que sejam prevenidas as complicações relacionadas ao PICC, principalmente as 

previsíveis com um manejo adequado. 

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS COMPLICAÇÕES RELACIONADAS À FALHA DO 

MANEJO DO PICC 

 

 O manejo ideal do PICC é necessário desde a inserção, manutenção e remoção. É um 

procedimento asséptico e feito à beira do leito, e envolve a punção de um vaso periférico e a 

inserção endovenosa de um cateter que deve atingir a rede venosa central, sendo um 

procedimento invasivo e doloroso, por isso faz-se necessário necessária analgesia do RN, 

sendo um manejo da Enfermagem segundo prescrição médica (COSTA et al, 2013). E além 
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dos cuidados com a inserção há também os relacionados com a instalação e remoção do PICC, 

portanto há a necessidade que o enfermeiro saiba como deve ser realizado o manejo do PICC 

em todos os momentos. Os estudos selecionados abordaram o manejo, as complicações 

relacionadas à retirada não eletiva e a prevenção dessa remoção através da manutenção correta 

do PICC. 

 As complicações relacionadas ao manejo inadequado, segundo Paiva e cols (2013) 

são: obstrução do cateter, mau posicionamento, ruptura, dificuldade de remoção do 

dispositivo, edema de extremidades, flebite, tração ou saída acidental e migração da ponta. 

Sendo assim, os autores selecionados relataram a ocorrência das principais complicações 

relacionadas ao manejo e como preveni-las através do manejo adequado. 

 A obstrução do cateter foi a complicação relacionada ao manejo que mais foi citada 

nos estudos, destacando-se o estudo 8 com uma porcentagem de 36% e o estudo 4 com 11%, 

sendo a complicação por falha do manejo que obteve maior percentual. A obstrução é, 

segundo COSTA e cols (2012), a impossibilidade de permeabilizar o cateter com um ml de 

solução fisiológica usando seringa de 10 ml e ausência de refluxo sanguíneo através de seu 

lúmen e pode ser ocasionada por dobras ou compressões do lúmen do cateter, por coágulos 

interna ou externamente ou por cristalização na parede do vaso de medicamentos que são 

incompatíveis ou pela dieta de nutrição parenteral. Para evitar a obstrução do cateter é 

necessário realizar o flush periodicamente, de acordo com a rotina da instituição, para que 

impeça substâncias aderidas no interior do lúmen. E, ainda sobre o manejo para prevenção da 

obstrução, há mais medidas, como não infundir sangue e hemoderivados quando o calibre do 

cateter foi menor que 3,8 french, não administrar medicamentos incompatíveis na mesma 

infusão, realizar flush após os hemoderivados e após as medicações e manter o fluxo da 

infusão intravenosa contínuo (GOMES, A.V.O, et al 2012). 
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                 Gráfico 8: Porcentagem de PICC retirado por obstrução. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

 O extravasamento foi a segunda complicação relacionada ao PICC mais citada nos 

estudos, sendo o estudo 5 pontuando mais com 23% e o estudo 2 com 1,2%, pontuando 

menos. O extravasamento é caracterizado pela infusão de soluções vesicantes fora do lúmen, 

ou seja, no espaço extravascular, geralmente por posicionamento da ponta não central. 

Podendo-se ressaltar a importância do manejo desde a inserção do PICC e sua confirmação 

até os sinais de alteração da qualidade do PICC e sua funcionalidade. Os sinais e sintomas to 

extravasamento podem se apresentar com eritema, edema, calor, falta de retorno venoso, frio 

no local do extravasamento, descoloração da pele, diminuição da mobilidade no membro e 

dor. O extravasamento pode ser prevenido pelo manejo correto da inserção do PICC e sua 

confirmação, assim como o monitoramento da ponta do cateter, atentando para os sinais de 

mau posicionamento (COSTA, et al, 2012). 
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              Gráfico 9: Porcentagem de PICC retirado por extravasamento. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

 A ruptura do PICC foi relatada em 4 estudos, tendo destaque o estudo 5 com 23% e o 

estudo 2 com 9,5%, apresentando taxas consideráveis de complicação por falha do manejo. 

Segundo Dórea e cols (2011), a ruptura pode ser definida como uma falha na integridade do 

cateter em qualquer localização, que agrava em extravasamento da solução administrada pelo 

local da ruptura, podendo ocorrer migração da ponta do cateter. A prevenção dessa 

complicação depende completamente de um manejo adequado, pois depende da capacitação 

da equipe para que se evite o uso de seringas menores que 10ml, para evitar o excesso de 

pressão interna no cateter, e também o discernimento de que a manobra de desobstrução do 

cateter só deve ser realizada por enfermeira capacitado para a técnica específica. 

        
                Gráfico 10: Porcentagem de PICC retirado por ruptura. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 
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 Uma das complicações mais citadas é a retirada do PICC por suspeita de infecção, 

destacando-se o estudo 11 por 25%, chegando a ultrapassar a taxa de obstrução presente no 

mesmo estudo, e a taxa de 6% no estudo 2, demonstrando a situação alarmante da necessidade 

de maiores intervenções e estudos quanto ao manejo para a prevenção de infecções em 

cateteres centrais. Segundo Gomes e cols (2012) o baixo peso, a prematuridade e o uso de 

nutrição parenteral são fatores que podem associar risco à infecção, mas o manejo está 

diretamente ligado, pois desde falhas na lavagem das mãos até a troca do curativo são 

potenciais motivos para causar uma infecção. Para prevenir a contaminação pelo manejo é 

necessário que sejam realizadas capacitações e atualizações com as equipes, além de ressaltar 

a importância da lavagem das mãos, precaução de barreira máxima tanto para a inserção do 

cateter quanto para a retirada, inserir o cateter com o menor número de lúmens possíveis que 

não prejudique a necessidade do RN, a proteção do sítio de inserção do cateter durante o 

banho e higiene, uso de luvas e soluções antissépticas durante o manejo do PICC, uso de 

película transparente para que seja possível visualizar a inserção do cateter e, principalmente, 

enfatizar a troca do curativo quando o mesmo apresentar perda da adesividade, sujidade ou 

semanalmente (PAIVA, et al,2013). 

 

    Gráfico 11: Porcentagem de PICC retirado por suspeita de infecção. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
 

 A tração acidental é a remoção de parte ou total de maneira descuidada do cateter, 

sendo diretamente ligada à falha no manejo. Sua ocorrência é proporcional ao erro no manejo 

do curativo, referente a não ter cautela no tempo de troca do cateter e como posicionar a 

fixação, deixando-a ou muito frouxa ou apertada. A prevenção da tração acidental visa, além 
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do manejo adequado no momento da troca curativo garantindo sua estabilidade e segurança, 

impedir que o RN tracione o cateter com as mãos.  

 
        Gráfico 12: Porcentagem de PICC retirado por tração. Rio de Janeiro (RJ), 2016. 

 
  

 Nos estudos selecionados as complicações mais frequentes e citadas foram as 

detalhadas acima, porém, alguns estudos citaram outras complicações como a flebite, edema e 

má perfusão que não pontuaram significativamente. 

 O manejo do PICC é de grande importância, pois se o mesmo não for adequado e 

pautado em evidências científicas, pode acarretar em diversas complicações, remoção não 

eletiva do cateter e uma assistência sem qualidade e embasamento teórico científico. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo foi desenvolvido a partir de uma revisão integrativa com a análise de 

13 estudos que abordaram, de maneira geral, a utilização do cateter central de inserção 

periférica da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Em relação aos estudos publicados foram 

mais produzidos estudos descritivos e na Região Sudeste. 

 Os estudos selecionados utilizaram diferentes métodos para caracterizar os sujeitos da 

pesquisa, com a idade gestacional, com o peso ao nascer e a idade pós-natal no dia da inserção 

do cateter central de inserção periférica. Percebendo-se predominância da população de 

prematuros e pequenos para a idade gestacional entre os mais beneficiados com a utilização do 

cateter central de inserção periférica. 

 Em relação à caracterização da utilização do cateter central de inserção periférica pode-

se perceber que ainda existem poucos estudos que tratam da questão da utilização e 

manutenção do cateter em si. Muitos estudos abordam as questões relacionadas às 

complicações, mas poucos estudos, por exemplo, relatam a utilização da infusão contínua, da 

descrição detalhada da técnica de inserção e retirara do cateter, assim como deve ser feito o 

curativo. Dos estudos selecionados, apenas quatro falavam com detalhes sobre a questão do 

manejo, demonstrando a necessidade de pesquisas nesse tópico, visto que há incidência de 

remoção não eletiva por inadequação da utilização do cateter. 

 O PICC possui inúmeras vantagens, mas apesar disso, ainda há muitas complicações 

relacionadas à sua utilização e manejo, com destaque para a obstrução, extravasamento, 

suspeita de infecção relacionada ao cateter, ruptura e tração. E a existência de complicações 

recorrentes relacionadas ao manejo do cateter ressalta, ainda mais, a importância de que se 

produza mais sobre a utilização do cateter pela equipe de enfermagem. 

Apesar das limitações encontradas, os estudos selecionados nessa pesquisa merecem 

ser mais explorados em estudos vindouros, pois há escassez de estudos relacionados a 

utilização do cateter pela equipe de enfermagem abordando não só as complicações como o 

manejo em neonatos. 

A utilização do PICC em uma UTIN proporciona qualidade da assistência e uma 

terapia adequada a essa população que depende tanto de um dispositivo com as suas 

características. Contudo, é necessário que haja mais investimento de qualificações e 

capacitações dos enfermeiros e equipe de enfermagem para que conheçam melhor a utilização 

do PICC e se apropriem dos conhecimentos científicos que abordam o manejo e complicações 

do mesmo, assim como há maior necessidade de produção científica sobre a questão da 
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manutenção, pois assim será possível caminhar com mais facilidade parar uma assistência de 

qualidade e excelência para os recém-nascidos das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal.
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