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RESUMO 

O cateter central de inserção periférica (PICC) é uma tecnologia nova amplamente utilizada 

em unidade de terapia intensiva neonatal (UTI). Objetivou-se descrever as vantagens, 

desvantagens e as influências do uso deste dispositivo em neonatologia. Foram analisados 19 

artigos pesquisados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). As vantagens observadas foram: 

administração de substâncias com alta osmolaridade, drogas vasoativas e antibioticoterapia 

através do mesmo dispositivo, tempo de permanência maior quando comparado com outros 

dispositivos intravasculares, média de punção venosa menor que outros cateteres, destaque 

para remoção eletiva frente a não-eletiva e elevado número de profissionais pós-graduados 

manuseando o cateter. As desvantagens são: elevado número de procedimentos realizado sob 

efeito sedativo, erros preveníveis e déficit de profissionais habilitados legalmente para inserir 

o PICC. O fato de diminuir a manipulação e consequente exposição a procedimentos 

dolorosos favorecendo a estabilidade hemodinâmica, ganho de peso e consequente diminuição 

do desgaste familiar, tempo de internação e impacto financeiro apresentam boas influências 

para utilização do PICC no tratamento do neonato. Conclui-se que há grande necessidade de 

pesquisas científicas que possibilitem a construção de conhecimento baseado em evidências 

aos profissionais. 

Palavras-chave: Cateterismo venoso central; cuidados de enfermagem; recém-nascido. 
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ABSTRACT 

 

The central catheter peripherally inserted (PICC) is a new technology widely used in neonatal 

intensive care unit (ICU). This study aimed to describe the advantages, disadvantages and the 

influences of the use of this device in neonatology. We analyzed 19 articles searched in the 

Virtual Health Library (VHL). The advantages observed were: administration of substances 

with high osmolarity, antibiotics and vasoactive drugs through the same device, the greater 

residence time when compared with other intravascular devices, mean that other lower 

venipuncture catheters, especially opposite removal elective non-elective and high numbers of 

postgraduates professionals handling the catheter. The disadvantages are: high number of 

procedures performed under sedation, preventable mistakes and deficit legally qualified 

professionals to insert the PICC. That decrease handling and consequent exposure to painful 

procedures favoring hemodynamic stability, weight gain and consequent reduction of the 

family wear, length of stay and financial impact have good influences to use the PICC in the 

treatment of neonates. We conclude that there is great need for scientific research to enable 

the construction of knowledge based on evidence to professionals. 

 

Keywords: central venous catheterization; nursing; and newborn. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Clientes internados em unidade hospitalar podem ter seu quadro de saúde agravado e 

precisar de cuidados de alta complexidade. Para que estes sejam dispensados foram criadas 

áreas no hospital especificamente para atender ao paciente crítico, Unidades de Terapia 

Intensiva (UTI). À equipe multidisciplinar deste setor cabe observar que o neonato inserido 

neste contexto é diferente de um paciente estável em uma enfermaria.  

Define-se unidade de terapia intensiva (UTI) como a dependência hospitalar 

destinada a pacientes graves ou com risco de instabilidade potencialmente 

recuperáveis, que necessitam de vigilância contínua, pessoal e/ou tecnológica [...] 

paciente grave é aquele que apresenta instabilidade de algum de seus sistemas 

orgânicos devido a alterações agudas ou acutizadas ou necessidade de técnica 

especial para manutenção da vida [...] (OLIVEIRA et al, 2013, p. 1) 

 

 A evolução dos cuidados em terapia intensiva trouxe consigo o surgimento de novas 

tecnologias, como monitores multiparâmetros avançados, incubadoras que pesam o recém-

nato, entre outros. Houve também o surgimento de dispositivos intravasculares ainda mais 

avançados, com a intenção de aumentar seu tempo de uso, diminuir as tentativas dolorosas de 

punção e assim por diante. Frente a esta situação apresenta-se o enfermeiro neonatologista, 

profissional especializado, que precisa acompanhar o processo evolutivo e consequentemente 

é obrigado a dominar este dispositivo, dando continuidade então a todo o processo de 

evolução tecnológica e profissional. Os enfermeiros da UTI Neonatal necessitam 

compreender um aforismo que os pediatras antigos tinham de que a criança não é um adulto 

pequeno. (BARRETO; VIEIRA; PINHEIRO, 2001; VIANA; WHITAKER, 2011) 

Segundo Reis et al (2011) a mortalidade neonatal na população brasileira ainda é 

elevada, quando comparada com os índices de países desenvolvidos. Os avanços científicos e 

tecnológicos em neonatologia têm contribuído significativamente para a diminuição destes 

índices. Contudo, segundo o mesmo autor, ainda há muito que ser pesquisado pela 

comunidade científica, uma vez que utilização da tecnologia como os dispositivos 

intravasculares tem aumentado significativamente na unidade de terapia intensiva neonatal. 

 Analisando o período compreendido entre 1980 a 2000, percebe-se que a 

intensificação dos avanços tecnológicos na terapia intravenosa beneficiaram os recém-

nascidos que precisavam de uma via segura por período prolongado de tempo. Portanto, se a 

academia prosseguir e incentivar as buscas dentro desta temática, certamente avançará 

grandemente ao longo dos anos. (BARBOSA, 2011) 
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Em 1950 foi comprovada a eficácia da introdução do cateter através de uma veia 

periférica. Observou-se que os fármacos infundidos diretamente nos grandes vasos 

apresentavam-se mais diluídos gerando menor exposição dos recém-nascidos a riscos de 

eventos adversos com os fármacos (CAMARGO, 2007). Historicamente o Cateter Central de 

Inserção Periférica (PICC), também conhecido como cateter epicutâneo foi lançado a partir de 

1973 em UTI Neonatal pelo médico neonatologista Shaw. No Brasil, essa técnica começou a 

ser utilizada a partir de 1990 e seu uso tem aumentado dentro das UTIs, contribuindo para que 

neonatos com baixo peso e prematuridade tenham sua sobrevida aumentada. (BELO et al, 

2012) 

Recém-nascidos (RN) internados em UTI Neonatal necessitam de acesso venoso 

seguro. Segundo Oliveira et al (2013, p.25) “o acesso venoso adequado é fundamental para a 

condução do tratamento de crianças internadas”. Sabe-se que dentro deste setor são utilizados 

vários fármacos para diversas situações. Podemos citar como exemplo a parada 

cardiorespiratória (PCR) na qual a resposta com medicações deve ser imediata para manter o 

cliente vivo e a administração de nutrição parenteral, antibioticoterapia e outros fármacos 

através da mesma via de administração. 

 Com todo este avanço surgem algumas interrogações: Quais os requisitos necessários 

para o enfermeiro realizar a inserção do cateter epicutâneo? Quais as vantagens e 

desvantagens que este dispositivo oferece? Qual a interferência deste cateter no tratamento do 

recém-nascido?  

Este estudo foi motivado pela atuação profissional dos pesquisadores. Os mesmos 

realizaram algumas visitas técnicas em unidades de terapia intensiva neonatal e pediátrica 

durante a graduação e perceberam o elevado número de clientes com este dispositivo no setor. 

 

1.1 Objeto 

 

Vantagens e desvantagens do uso do cateter central de inserção periférica em recém-

nascidos em relação a outros dispositivos intravenosos.  

 

1.2 Objetivos 

 

a) Descrever as vantagens e desvantagens do uso do cateter central de inserção periférica 

em recém-nascidos em relação a outros dispositivos intravenosos; 
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b) Analisar as influências do uso do cateter central de inserção periférica no tratamento 

global dos recém-nascidos.  

 

1.3 Contribuições do estudo 

 

 Este estudo auxiliará na construção de conhecimento dos enfermeiros, para que os 

mesmos utilizem o PICC de forma racional compreendendo as vantagens e desvantagens do 

mesmo frente a outros dispositivos, a ponto de analisar os eventos que influenciarão no 

tratamento.  

Escolher dispositivos de maneira segura depende de estudos que fornecerão 

embasamento científico na tomada de decisão do profissional. A todo instante o mercado tem 

lançado novos equipamentos, tecnologias cada vez mais avançadas. É necessário saber 

selecionar a tecnologia que melhor contribuirá para o aumento da sobrevida dos recém-

nascidos internados na UTI neonatal. À medida que expandimos nosso conhecimento, e este é 

aplicado dentro do processo de trabalho, a qualidade da assistência de enfermagem prestada 

aos nossos clientes tornar-se-á elevada. 

A população assistida por profissionais, com base científica sólida, para escolher o 

melhor dispositivo a ser usado em seus clientes agregará valor à qualidade da assistência 

prestada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - SOBRE O CATETER VENOSO CENTRAL DE 

INSERÇÃO PERIFÉRICA 

Sabe-se que, atualmente, é desafiador obter e manter um acesso venoso seguro para o 

recém-nascido na UTI neonatal. Neste estudo não serão descritas as técnicas para introdução 

do cateter no neonato, pois estas podem sofrer modificações com o decorrer do tempo e 

publicações de estudos sobre a temática. 

O PICC é “um cateter longo para acesso intravenoso, de material flexível (silicone ou 

poliuretano), inserido através de uma veia superficial do sistema vascular periférico, 

avançando até o sistema venoso central” (OLIVEIRA et al, 2013, p.31). Moreira, Lopes e 

Carvalho (2004) corroboram a definição supracitada e complementam que tal procedimento 

deve ser realizado por profissional habilitado. Estas afirmações deixam claro que o 

Enfermeiro deve realizar curso de capacitação para inserção do dispositivo. 

Este dispositivo intravascular é classificado como cateter longo, pois possui 

comprimento entre 20 e 60 centímetros. Seu calibre varia de um a cinco French
1
 podendo ter 

um ou dois lúmens. Atualmente o PICC pode ser produzido tendo como matéria prima o 

silicone ou poliuretano. O primeiro é flexível, macio, tem paredes mais grossas, suporta 

menos pressão, tornando-o mais vulnerável ao rompimento ou perfuração. Pode-se ressaltar 

que sua aderência bacteriana é diminuída. Já o segundo, fabricado de poliuretano, possui mais 

resistência tornando-o mais forte frente a maiores pressões e menor risco de rompimento. 

(CAMARGO, 2007) 

As veias basílica, cefálica, safena, jugular externa e temporal são as mais utilizadas 

para a inserção do PICC. A veia basílica mediana pode ser destacada como o sítio ideal para 

inserção do mesmo (BRUNNER; SUDDARTH, 2009; MOREIRA; LOPES; CARVALHO, 

2004). Existe em inúmeros hospitais a rotina de proibir a punção venosa periférica nos sítios 

de inserção do PICC. Essa prática tem o intuito de preservar estas áreas para a inserção do 

dispositivo. 

O uso do PICC é indicado para: “nutrição parenteral; reposição de líquido intravenoso; 

administração de agentes quimioterápicos, analgésicos e antibióticos; remoção de amostra de 

sangue” (BRUNNER; SUDDARTH, 2009, p.289). Este dispositivo também pode ser 

utilizado nas seguintes situações: “prematuridade, imunodepressão, administração de soluções 

hiperosmolares/irritantes (> 75 mmoL ou concentração de glicose > 12%) ou soluções com 

                                                           
1
French: Calibre do cateter, que pode variar de 1 a 5 (COSTA; PAES, 2012). 
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extremos de pH, antibioticoterapia venosa de médio a longo prazo (> que 07 dias)”. 

(OLIVEIRA et al, 2013, p.31) 

A inserção do PICC está contra-indicada quando o cliente apresentar as seguintes 

situações (BRUNNER; SUDDARTH, 2009, p.289): 

Dermatite, celulite, queimaduras, infusões de alto volume de líquidos, injeções em 

bolo rápidas, hemodiálise, trombose venosa. Nenhum clampeamento desse cateter 

ou imobilização do braço é permitida. Nenhuma pressão arterial ou torniquete deve 

ser usado no membro onde está inserido o cateter central por via periférica. 

 

 A inserção do PICC não é um procedimento comum, é um procedimento invasivo e 

que deve ser inserido e manipulado exclusivamente por profissional capacitado e treinado. A 

Lei nº 7498/1986 COFEN juntamente com o Decreto Presidencial nº 94406/1987 dão 

respaldo legal ao Enfermeiro para esta prática. A Autarquia Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) publicou a Resolução COFEN nº 258/2001 que versa sobre a Inserção de Cateter 

Periférico Central pelos Enfermeiros. Tal resolução declara a licitude ao enfermeiro para 

inserir o dispositivo, desde que o mesmo submeta-se à qualificação e/ou capacitação 

profissional. Além de ser um profissional capacitado, Philips (2001 apud Camargo 2007, p. 

25) propõe que “o enfermeiro precisa ter conhecimento da anatomia e da fisiologia da pele e 

do sistema vascular, além de estar familiarizado com a resposta fisiológica do sistema 

vascular quanto ao calor, frio e estresse”. 

O profissional que irá manusear o dispositivo intravascular deverá ter alguns cuidados 

específicos, pois o ato de inserir o PICC é considerado um procedimento invasivo porque 

rompe a barreira epitelial. Os principais cuidados são: utilização de técnica asséptica para 

inserção e manutenção do cateter, realizar curativo com gaze estéril no momento da inserção e 

depois curativo transparente, trocar filme transparente a cada sete dias ou quando o mesmo 

apresentar-se sujo, solto ou com sangue. Na ausência de filme transparente para o curativo, 

deve ser utilizado curativo com gaze estéril para cobertura e sua troca deve ocorrer a cada 48 

horas, ou antes, se houver necessidade. Equipos utilizados para infundir a nutrição parenteral 

devem ser trocados a cada 24 horas e os utilizados para infundir sangue ou hemoderivados 

devem ser desprezados assim que terminar a infusão. (BRASIL, 2011) 

 Brasil (2010) preconiza o uso de máscara, gorro, luvas estéreis, avental estéril e campo 

ampliado, chamado de barreira máxima, para a inserção do dispositivo. Oliveira et al (2013) 

indica o uso de Clorexidina 4% degermante para antissepsia do membro a ser puncionado. 

 É recomendado pelo Ministério da Saúde a realização “de desinfecção da conexão 

[...]do cateter vascular central ou periférico com álcool a 70% antes da administração de 

drogas e por ocasião da troca de equipos” (BRASIL, 2011, p.106). Quando houver suspeita de 
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que o recém-nascido está com infecção relacionada aos dispositivos intravasculares, indica-se 

realizar cultura de ponta de cateter juntamente com duas amostras de hemocultura. (BRASIL, 

2011, p.106) 

Uma das complicações do dispositivo é a oclusão do mesmo, causada pela formação 

de fibrina na luz do cateter. “... a infusão de heparina aumenta a durabilidade do cateter PICC 

em neonatos criticamente doentes” (CAMARGO, 2007, p.113).  Quando o profissional “lava” 

o cateter com solução salina e logo após heparina, o mesmo está mantendo a permeabilidade 

do dispositivo. “A heparina age inibindo a conversão de fibrinogênio em fibrina, impedindo a 

formação de coágulos” (BRASIL, 2008, p.566). A infusão de solução de heparina também é 

indicada por Tamez e Silva (2010), por se tratar de um dispositivo com calibre muito fino. 
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3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa, pois compila várias pesquisas de 

determinada área do saber. Essa prática propicia a construção do conhecimento em 

enfermagem e resulta num saber fundamentado, pois une o conhecimento resultante de 

estudos e da prática clínica dando suporte aos enfermeiros para a tomada de decisões 

fundamentadas e consequentemente melhora da sua prática clínica. (MENDES; SILVEIRA; 

GALVÃO, 2008) 

A revisão integrativa é composta por seis etapas: “formulação de questão de pesquisa, 

busca na literatura, categorização dos estudos, avaliação dos estudos incluídos, discussão e 

interpretação dos resultados e síntese do conhecimento evidenciado”. (JOHANN et al.; 2012, 

p.1504) 

Encontramos inúmeros desafios dentro do campo da ciência e um deles é a busca por 

conhecimentos que ao ser implementado na prática pode elevar a qualidade da assistência 

prestada ao cliente. A Prática Baseada em Evidências (PBE) possui a característica de unir os 

resultados obtidos à prática clínica. “A PBE [...] incorpora a busca da melhor e mais recente 

evidência, competência clínica do profissional e os valores e preferencias do paciente dentro 

do contexto do cuidado”. (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO; 2008, p.759) 

A PBE também utiliza a revisão integrativa como método de pesquisa, pois esta 

permite incorporar evidências na prática clínica, o que reforça a importância da pesquisa para 

tal prática fundamentada. O enfermeiro que optar utilizar a PBE para a resolução de 

problemas, necessitará associar os resultados obtidos em sua pesquisa com a prática clínica. 

Tal integração requer do profissional destreza pessoal para obtenção, interpretação e 

integração das evidências com o contexto ao qual tem o intuito de modificar através do que 

fora pesquisado. (MENDES, SILVEIRA, GALVÃO; 2008) 

Este tipo de pesquisa permite melhor compreensão da temática abordada uma vez que 

une dados de estudos experimentais, não-experimentais, literatura teórica e empírica, revisão 

de teorias e evidências relacionadas com a prática dentro da área de interesse(SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010). 

Para este estudo foi formulada a seguinte questão de pesquisa: quais as vantagens e 

desvantagens da inserção do cateter central de inserção periférica em recém-nascido internado 

em unidade de terapia intensiva neonatal em relação a outros dispositivos intravenosos, 

baseados em publicações científicas? 
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Pesquisamos trabalhos dentro da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) usando os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) do Portal BVS cuidados de enfermagem, recém-

nascido e cateterismo venoso central. A base de dados BVS foi acessada eletronicamente em 

abril de 2015. Para unir os descritores foi utilizado o operador boleano “and”. Os critérios de 

exclusão foram: artigos que não estavam na íntegra, que estavam em língua estrangeira e 

pesquisas que não atendiam a temática proposta pelo estudo. 

Para análise e coleta de dados utilizamos o instrumento adaptado por Ursi (2005), logo 

após classificamos o estudo de acordo com níveis de evidência de um a seis, citados por 

Souza, Silva e Carvalho (2010, p.104), conforme descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação do nível de evidências, 2015. 

Níveis Tipos de estudos 

I Evidências resultantes da meta-análise de múltiplos estudos clínicos 

controlados e randomizados. 

II Evidências obtidas em estudos individuais com delineamento 

experimental. 

III Evidências de estudos quase-experimentais. 

IV Evidências de estudos descritivos (não-experimentais) ou com abordagem 

qualitativa. 

V Evidências provenientes de relatos de caso ou de experiência. 

VI Evidências baseadas em opiniões de especialistas. 

Fonte: (URSI, 2005). 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Inicialmente realizamos levantamento dos artigos na BVS com os descritores isolados. 

Para o descritor cateterismo venoso central encontramos 14. 082 artigos, cuidados de 

enfermagem 243.152 artigos, recém-nascido 549.049 artigos. Ao unir os três descritores 

através do operador boleano AND obtivemos o total de 110 artigos, conforme descrito no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Resultados da pesquisa por descritores na BVS, 2015. 

Descritores n 

Cateterismo venoso central 14. 082 

Cuidados de enfermagem 243.152 

Recém-Nascido 549.049 

Cateterismo venoso central AND cuidados de 

enfermagem AND recém-nascido 

110 

 

 

 Após o cruzamento dos descritores unidos pelo operador boleano AND (110 artigos), 

aplicamos o filtro para texto completo, resultando em 47 artigos, seguido do filtro para artigos 

em português, onde obtivemos 30 artigos. Excluímos 9 artigos repetidos, restando 21 artigos 

para apreciação. Avaliamos o título e o resumo dos artigos para confirmar relação com o tema 

da pesquisa, onde foram excluídos 2 artigos, restando 19 para leitura na íntegra com a 

finalidade de evitar viés de seleção, como descrito no Quadro 3. Os artigos foram analisados 

através de instrumento para análise de dados adaptado por Ursi (2005), Anexo 1. 

Quadro 3 – Etapas do levantamento de dados, 2015. 

Etapas do levantamento de dados 
Total de 

artigos 
Busca na BVS com descritores (Cateterismo Venoso Central 

AND Cuidados de enfermagem AND Recém-Nascido) 
110 

Filtro: Texto completo 47 

Filtro: Artigos em português 30 

Artigos repetidos 09 

Leitura e descarte dos artigos que não possuem relação com a 

temática do estudo 
02 

Total de artigos utilizados neste estudo 19 

 



22 
 

 Em relação ao ano de publicação encontramos estudos entre 2003 e 2014 e não houve 

significativa no quantitativo de publicações por ano conforme Gráfico 1. Analisando o tipo de 

publicação, observou-se que a pesquisa com abordagem quantitativa (89,5%) destacou-se em 

relação ao estudo não pesquisa – revisão de literatura (10,5%) (Gráfico 2).  Sabe-se que a 

pesquisa quantitativa envolve a análise dos números para obtenção de resposta à pergunta ou 

hipótese da pesquisa e Barbosa (2011, p.1829) afirma que a revisão de literatura baseia-se em 

materiais preexistentes, principalmente livros e artigos. Não se pode deixar de observar que 

não foram publicados estudos experimentais com o dispositivo, conforme Quadro 4, pois 

tratando-se de tecnologia nova no mercado, existe a necessidade de estudos desse tipo para 

que os profissionais tenham fundamentação experimental acerca do material estão utilizando. 

Gráfico 1 – Distribuição por ano de publicação, 2015. 
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Gráfico 2 – Distribuição por tipo de publicação, 2015. 

 

 

Quadro 4 – Distribuição por nível de evidência, 2015. 

Evidência n % 

Nível I 0 0% 

Nível II 0 0% 

Nível III 0 0% 

Nível IV 17 89,5% 

Nível V 0 0% 

Nível VI 0 0% 

Não pesquisa 02 10,5% 

Total 19 100% 

 

VANTAGENS DO USO DO PICC EM UTI NEONATAL 

 O recém-nascido internado em uma UTI, geralmente necessita utilizar muitas 

medicações, além de antibióticos e nutrição parenteral. Administrar drogas com alta 

osmolaridade, vesicantes, caracteriza uma vantagem do cateter. Pode-se dizer que o plano 

terapêutico é um fator que favorece o uso do cateter, sendo esta informação é corroborada por 

Tamez e Silva (2010) ao elencar as indicações do cateter percutâneo central. Destaca-se 

17 

2 

Pesquisa com abordagem
quantitativa

Não pesquisa – Revisão 
de literatura 
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também que o PICC predominou (66,1%) na infusão de hidratação venosa concomitante com 

antibióticos, sendo que o cateter venoso umbilical também é utilizado para esta prática 

(42,9%), mas seu uso é menor quando comparado ao PICC. (GOMES; NASCIMENTO, 

2013) 

 Guinsburg (apud Tamez e Silva 2010) informa que o neonato recebe cerca de 50 a 150 

procedimentos por dia que podem gerar dor. A punção venosa é um procedimento doloroso e 

durante o mesmo o toque no RN pode causar mais dor. Estudo realizado em uma UTI 

neonatal de um hospital universitário de grande porte no Paraná evidenciou que em relação à 

punção venosa houve êxito em 75% dos procedimentos realizados na primeira tentativa 

(JOHANN et al, 2010). Pesquisa realizada em hospital privado de São Paulo, 2008, revela que 

houve sucesso na primeira punção em 57,2% da população. Devido a elevada taxa de sucesso 

na primeira punção o bebê fica menos tempo exposto à um procedimento doloroso. 

(FREITAS; NUNES, 2009) 

 O tempo gasto para inserir o cateter também é de suma importância, pois é o período 

que o RN fica exposto ao procedimento doloroso. Estudo realizado em hospital privado de 

São Paulo, 2008, mostra que 42,8% dos cateteres epicutâneo gastaram entre 5 e 10 minutos 

para serem inseridos e 28,6% gastaram ente 15 e 30 minutos e 28,6% gastaram mais de 40 

minutos (FREITAS; NUNES, 2009). O produto final de uma pesquisa para avaliar aspectos 

do conhecimento técnico-científico de 40 enfermeiros qualificados em inserção de PICC e 

atuantes em UTI neo de 26 hospitais do município de São Paulo mostrou 87,5% conhecem 

bem a forma correta de inserir o cateter, pois realizaram o procedimento em pouco tempo e 

com sucesso. Talvez o elevado índice de acerto na inserção do PICC seja devido ao 

aprimoramento técnico-científico que os profissionais vem realizando, impactando 

positivamente em suas práticas clínicas. (LOURENÇO; OHARA, 2010) 

 Ainda analisando conhecimento sobre a técnica de inserção e o posicionamento da 

ponta do cateter, uma análise descritiva e estatística de 176 instrumentos preenchidos por 

enfermeiros após inserir, manutenir e remover o PICC apontou que 98,9% dos cateteres 

estavam posicionados adequadamente após confirmação por radiografia simples.  Somente 

1,1% dos neonatos necessitaram de infusão de contraste iodado para visualização e 

confirmação da ponta do cateter. (BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010) 

 Estudo realizado no Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ) realizou uma comparação do tempo médio de 
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permanência (em dias) de alguns dispositivos intravasculares, conforme Quadro 5: PICC (12 

dias), dissecção venosa(10 dias), cateter venoso central por punção direta (12 dias) e cateter 

venoso umbilical (05 dias). O mesmo estudo aponta o tempo mínimo e máximo em dias de 

utilização dos dispositivos: PICC (0-20 dias), dissecção venosa(2-25 dias), cateter venoso 

central por punção direta (2-23 dias) e cateter venoso umbilical(0-11 dias). (GOMES; 

NASCIMENTO, 2013) 

Quadro 5 – Tempo de permanência (em dias) de alguns dispositivos intravasculares, 2015. 

Dispositivos Mínimo Média Máximo 

Cateter venoso central 

por punção direta 
02 12 23 

Cateter venoso 

umbilical 
00 05 11 

Dissecção venosa 02 10 25 

PICC 00 12 20 

 

 Em relação à indicação de remoção do PICC houve predomínio da remoção eletiva, 

segundo estudo realizado em uma UTI neonatal de hospital privado de São Paulo. O mesmo 

descreve que a remoção não eletiva do cateter (39,3%) ocorre geralmente por obstrução, 

ruptura, edema, suspeita de infecção, extravasamento, má perfusão do membro e tração 

acidental. Já a remoção eletiva (60,7%) ocorre devido o término da terapia intravenosa. 

(COSTA et al, 2012) 

 Estudo bibliométrico com a finalidade de mensurar o quantitativo de trabalhos 

científicos sobre o PICC no banco de teses da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) entre 1998 e 2011, encontrou 27 dissertações e duas teses. 

Percebe-se que em mais de duas décadas houve pouca produção científica sobre a temática 

nesta plataforma (MOURA; CONTIN; AMARAL, 2013). Por se tratar de um dispositivo 

novo existe grande necessidade de qualificação profissional para que a qualidade da 

assistência seja garantida, segundo pesquisa sobre a importância do enfermeiro no manuseio 

do PICC na UTI neonatal para contribuir para a melhoria da assistência prestada ao RN. 

(BARBOSA, 2011) 

 Pode-se destacar como um avanço desta tecnologia o estudo que está sendo realizado 

para oferta-lo à pacientes portadores de doenças crônicas, tais como crianças com distúrbios 

onco-hematológicos, que serão acompanhados ambulatorialmente. No momento há 

preferência pelo cateter totalmente implantando ao PICC em pacientes da hemato-oncologia 
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pediátrica, pois os mesmos permanecem em tratamento por um longo período, sofrem 

internações recorrentes e podem ter recidivas da doença. Entretanto, estudos realizados em 

um hospital universitário do Sul do Brasil, objetivando descrever a sistematização do uso do 

PICC em neonatos e crianças cita, que o PICC, cateter que não necessita de implantação 

cirúrgica, representa uma alternativa segura e de baixo custo. (OLIVEIRA et al, 2014) 

DESVANTAGENS DO USO DO PICC EM UTI NEONATAL 

 Analisando o material resultante da pesquisa percebemos alguns assuntos que 

demonstram haver desvantagens na utilização do PICC: remoção não eletiva, inserção sem 

analgesia e profissionais não habilitados para inserir o cateter. 

 Paiva et al (2013) estudaram as causas da remoção não eletiva do PICC em neonatos. 

Os autores analisaram 266 inserções do cateter e a incidência de remoção não eletiva foi de 

39,1%. As complicações mais frequentes que motivaram a remoção não eletiva do PICC 

foram a suspeita de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter (25%), seguido de 

ruptura de canhão externo do PICC (23,1%), obstrução (20,2%) e tração acidental (13,5%). 

Estas intercorrências são preveníveis, pois são geradas pela má utilização e manipulação do 

dispositivo. 

 Em pesquisa realizada por Costa e colaboradores (2012) sobre a prevalência e motivos 

de remoção não eletiva do PICC com 67 recém-nascidos indicaram a prevalência de dois 

motivos principais: obstrução do cateter (13,1%) e ruptura (9,5). Os autores citam que tais 

complicações estão atreladas pelo predomínio do manejo inadequado ou pela qualidade do 

cateter. Indicam que tais situações são passíveis de prevenção ou podem ter seu impacto 

minimizado com a detecção e intervenção precoce da equipe de enfermagem. 

 Dórea et al (2011) estudou as práticas de manejo do PICC em uma UTI neo de um 

hospital privado de São Paulo. Os autores analisaram dados da instalação de 45 cateteres em 

um estudo descritivo-exploratório. Os mesmos também concluíram que os motivos de 

remoção do cateter estavam relacionados à manutenção. Estas situações nos remetem ao 

pensamento que a remoção não eletiva ocorre, na maioria dos casos, devido a manipulação 

inadequada que o profissional tem com o dispositivo. Esta remoção antes do período 

programada pode ser corrigida com a alta qualificação dos profissionais que manuseiam o 

PICC. 
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 Durante a internação na UTI neonatal o RN é submetido a inúmeros procedimentos 

dolorosos (RICCI, 2008). Garantir uma analgesia de qualidade durante os procedimentos 

torna-se algo prioritário dentro da neonatologia. (MAC DONALD; MULLETT; SESHIA, 

2007). Pesquisa realizada com o intuito de caracterizar as estratégias de analgesia e sedação 

em neonatos submetidos à instalação do PICC em hospital privado de São Paulo avaliou 254 

inserções e observou que em 65,4% dos procedimentos não foi utilizado estratégia analgésica 

ou sedativa. Somente em 34,6% das inserções houve a implementação de analgesia ou 

sedação, sendo o uso da sedação maior que da analgesia. (Costa et al, 2013) 

 Mesmo com o elevado número de profissionais pós-graduados trabalhando em UTI 

neonatal (LOURENÇO; OHARA, 2010), um estudo realizado para descrever o conhecimento 

e a prática do uso PICC de 52 enfermeiros de cinco UTI neonatal da rede pública do Recife –

PE concluiu que 64,8% dos enfermeiros que atuam nestas unidades não possuem habilitação 

para inserir o cateter. (BELO et al, 2012) 

O déficit de profissionais legalmente habilitados para tal procedimento resulta na não 

inserção do cateter uma vez que a certificação é imprescindível conforme resolução 258/2001 

do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e que tal tecnologia não pode ser ofertada ao 

cliente. 

INFLUÊNCIAS DO USO DO PICC NO TRATAMENTO DOS RECÉM-NASCIDOS 

 Promover um ambiente calmo, tranquilo, agradável, propício ao restabelecimento da 

saúde do neonato é um dos objetivos que a literatura preconiza como importante, mas sabe-se 

que historicamente este não tem sido o padrão das UTIs. Equipamentos com muitos fios, que 

emitem ruídos e luzes fortes compõem o cenário. Entretanto não podemos negar que a 

sobrevida dos RN vem aumentando com o avanço tecnológico, vale ressaltar que a 

recuperação dos mesmos também dependerá da idade gestacional e estado médico. (MAC 

DONALD; MULLETT; SESHIA, 2007) 

 A frequência de tentativas de punção venosa para instalação do PICC torna-se 

primordial. Estudo realizado em hospital privado de São Paulo para analisar a inserção de 45 

cateteres, verificou que 71,1% dos procedimentos obtiveram sucesso nas três primeiras 

tentativas de punção venosa. (DÓREA et al, 2011) 

 Lograr êxito nas tentativas iniciais de punção venosa para inserção do PICC gera 

menor exposição do neonato ao procedimento doloroso e consequente menor mudança em seu 
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estado fisiológico. A dor causa efeitos imediatos que colidem com o objetivo principal da 

equipe multidisciplinar que é a recuperação breve do RN, eles são: acidose metabólica, 

aumento da frequência cardíaca, hipotensão, apnéia e diminuição do ganho de peso, entre 

outros. (TAMEZ E SILVA, 2010) 

 É fato que neonato em uso de PICC necessita de menor quantidade de cateteres 

inseridos durante sua hospitalização. Já os pacientes em uso de acesso venoso periférico 

receberam maior número de punções, aumentando o quantitativo de portas de infecção, 

causando grande impacto no tempo de internação e financeiro (JOHANN et al, 2012). 

 Belo et al (2012) durante sua pesquisa realizada com um grupo de enfermeiros do 

Recife – PE relata que 57% dos profissionais de determinada unidade hospitalar apontam o 

risco de infecção diminuído em relação a outros cateteres centrais, a preservação da rede 

venosa, o tempo de permanência prolongada do cateter, a redução dos custos e a confiança no 

acesso seguro como vantagem que influencia positivamente o uso do PICC no tratamento do 

neonato. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A temática do estudo atrelada à pesquisa baseada em evidências proporcionam ao 

profissional base sólida para desenvolver ações em benefício do neonato durante o período 

que o mesmo estiver internado em unidade de terapia intensiva neonatal e requerer o uso de 

um acesso vascular seguro. 

 Os resultados da pesquisa apontam maior índice de vantagens do que desvantagens do 

uso do cateter central de inserção periférica nos recém-nascidos. As vantagens elencadas são: 

possibilidade de administrar através do mesmo dispositivo nutrição parenteral total (preparo 

com alta concentração osmolar), medicações vasoativas, antibioticoterapia e hidratação 

venosa com alta concentração osmolar; tempo de permanência maior que outros dispositivos 

intravasculares; média de punção venosa menor que outros cateteres; além de remoção eletiva 

se destacar frente a remoção não programada. Observou-se também a grande quantidade de 

profissionais pós-graduados trabalhando na UTI neonatal, manipulando o cateter. 

 Quanto às desvantagens observadas, são elas: elevado número de procedimentos 

realizados sob efeito sedativo, invés de analgésico, expondo o RN ao risco de depressão 

respiratória; percentil alto de remoção não-eletiva sendo esta intercorrência causada pela má 

utilização e manipulação do cateter, portanto prevenível e déficit de profissionais legalmente 

habilitados para inserir o PICC. 

 Percebeu-se que o uso do cateter epicutâneo gera boa influência no tratamento dos 

recém-nascidos pois promove diminuição da manipulação, menor exposição a procedimentos 

dolorosos em busca de um acesso venoso, com isso a criança evita instabilidade 

hemodinâmica, ganha peso e sofre menos impacto no tempo de hospitalização, custo 

financeiro e desgaste familiar. 

 Existem poucos estudos em português sobre o cateter central de inserção periférica, 

uma vez que trata-se de tecnologia amplamente empregada em UTI neonatal. Necessita-se de 

mais pesquisa, principalmente experimentais e quase-experimentais, que forneçam evidências 

base sólida ao profissional no momento da escolha do melhor dispositivo intravascular para 

uma assistência de qualidade ao seu cliente. 
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ANEXO II – APRESENTAÇÃO DA REVISÃO INTEGRATIVA 

 

 

Título do Artigo Causas da remoção não eletiva do cateter epicutâneo em neonatos

Título do Periódico Revista da Escola de Enfermagem da USP

Autores Paiva, E. D.; Costa, P.; Kimura, A. F.; Castro, T. E.;

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo Hospital privado terciário de São Paulo

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa, não-experimental.

Objetivo
Descrever as incidências e as razões de remoção não eletiva do cateter epicutâneo 

em neonatos, verificando a associção com o sítio de inserção.

Amostra
266 inserções de PICC em neonatos que nasceram na própria maternidade, sem 

coagulopatias e sem anomalias congênitas com perda da integrida da pele.

Tratamento de Dados Software stata 11.1 e microsoft excel

Intervenções Realizadas Sem intervenções

Resultados

Ocorre remoção não eletiva de 162 (60,9%) cateteres epicutâneos e não eletiva 

dos outros 104 (39,1%). Complicações  mais frequentes que motivaram a remoção 

não eletiva do CCIP foram a suspeita de infecção de corrente sanguínea relacionada 

ao cateter em 26 (25%) remoções, seguido de ruptura de canhão externo do CCIP 

em 24 (23,1%), obstrução em 21 (20,2%) e tração acidental em 14 (13,5%)

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo
Analgesia e sedação durante a instalação do cateter central de inserção 

periférica em neonatos.

Título do Periódico Revista da Escola de Enfermagem da USP

Autores Costa, P.; Bueno, M.; Oliva, C. L.; Castro, T. E.; Camargo, P.P.; Kimura, A. F.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo Hospital privado na cidade de São Paulo

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa, não-experimental.

Objetivo

Caracterizar as estratégias de analgesia e sedação em neonatos submetidos à 

instalação do CCIP e relacioná-las ao número de punções venosas, duração do 

procedimento e procedimento e posicionamento da ponta do cateter.

Amostra

254 inserções de CCIP em RN sem anomalia congênita , nascidos na maternidade 

do hospital e submetidos à inserção do dispositivo durante o período de internação 

na UTI.

Tratamento de Dados Formulário próprio contendo as variáveis de interesse do estudo.

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

Na maioria dos procedimentos (166 - 65,4%) não são utilizadas estratégias 

analgésicas ou sedativas.  Somente (88 - 34,6%) dos procedimentos são 

acompanhados de analgesia e sedação. Os sedativos (midazolam e fentanil) são 

mais utilizados do que medidas analgésicas. A média de punções para sucesso é de 

2,7 punções. O tempo para inserção do cateter foi de 37,6 minutos.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo
O processo do cateterismo venoso central em Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal e Pediátrica

Título do Periódico Revista da Escola de Enfermagem da USP

Autores Gomes, A. V. O.; Nascimento, M. A. L.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo UTI Neonatal e pediátrica do Instituto Fernandes Figueira

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa.

Objetivo

Anallisar e discutir o processo do cateterismo venoso central nas UTI's neonatal e 

pediátrica, descrever as variáveis relacionadas à caracterização da população do 

estudo e descrever as variáveis relacionadas ao processo de cateterismo venoso 

central

Amostra

130 processos de cateterismo venoso central, através de 82 prontuários. 

Prontuários de crianças que foram submetidas ao processo do CVC. Crianças que 

inseriram o CVC mas foram transferidas para outra instituição

Tratamento de Dados Programa Epi Info 3.5.1.

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

O CCIP foi o cateter mais utilizado em UTI Neo (54,2%), o cateter mais usado em 

UTI Neo Cirurgica (82,1%) e o menos utilizado em pediatria. O PICC predominou 

(66,1%) na infusão de HV concomitante com antibióticos (37,2%). O CVU é muito 

utilizado para infusão de HV e antibiótico (42,9%). O tempo médio de permanência 

do PICC e CVC foi de 12 dias, dissecção venosa 10 dias e cateter venoso 

umbilical 5 dias. O PICC (35,6%) e o CVC (34,2%) foram removidos pelo 

término da terapêutica com uma taxa mais elevada que a dissecção venosa 

(26,3%). O enfermeiro predominou na obtenção de acesso vascular, sendo o PICC 

utilizado em larga escala por enfermeiros nas UTI. Tempo de permanência média: 

PICC (12 dias), dissecção venosa (10), Cateter venoso central por punção direta 

(12) e cateter venoso umbilical (5 – retirado devido CCIP geralmente). Taxa de 

infecção: Punção venosa profunda (34,2%), dissecção venosa (26,3%) e PICC 

(18,6%).

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo
Fatores associados à infecção pelo uso do cateter central de inserção 

periférica em unidade de terapia intensiva neonatal

Título do Periódico Revista da Escola de Enfermagem da USP

Autores Duarte, E. D.; Pimenta, A. M.; Silva, B. C. N.; Paula, C. M.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo Hospital de Belo Horizonte

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa.

Objetivo
Analisar os fatores associados à infecção pelo uso do PICC em RN internados em 

unidade de terapia intensiva

Amostra

291 cateteres inseridos em 233 RN. Foram incluídos no estudo todos os RN que 

em algum momento da internação utilizaram o PICC. Os critérios de exclusão foram 

inserções sem sucesso ou mais de seis tentativas na instalação do dispositivo.

Tratamento de Dados

Ficha estruturada para o registro de informações referente ao processo de inserção, 

manutenção e retirada do PICC, utilizando-se como referência a ficha já existente 

no seviço, adaptada de Camargo.

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

Diagnósticos observados no momento da inserção: sepse (72,5%), prematuridade 

(70,5%), baixo peso (69,8%) e síndrome do desconforto respiratório (16,5%). 

Principais indicações do uso do PICC: antibioticoterapia (72,9%), NPT (31,3%) e 

aminas vasoativas (11%). Quantitativo de tentativas de punção para inserção de 

CCIP: 1 tentativa (25,7%), 2 tentativas (25,7%), 3 tentativas (21,1%), 4 tentativas 

(13,4%), 5 tentativas (6,3%) e 6 tentativas (7,8%). Tempo de uso relacionado ao 

percentual de infecção: 0-7 dias (12,1%), 8-14 dias (4%), 15-21 dias (16,1%), 22-

28 dias (22,7%) e > 29 dias (15,8%).

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo
Cuidados com o cateter central de inserção periférica no neonato: revisão 

integrativa da literatura.

Título do Periódico Revista da Escola de Enfermagem da USP

Autores
Johann, D. A.; Lazzari, L. S. M.; Mingorance, E. P. P.; Almeida, T. Q. R.; Danski, 

M. T. R.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2012

Instituição sede do estudo Pesquisa realizada na LILACS e Pub Med

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Revisão de literatura

Objetivo
Investigar a analisar as evidências disponíveis na literatura acerca dos cuidados para 

inserção e manutenção do CCIP no neonato.

Amostra

28 artigos selecionados do Pub Med. Os critérios de inclusão dos artigos foram: 

publicação entre 2000 e 2010, em periódicos nacionais e internacionais, disponíveis 

em inglês, português e espanhol, com desenho de pesquisa clínica e que aborde o 

tmea.

Tratamento de Dados

Para extração dos dados, adaptou-se instrumento validado, o qual engloba 

identificação do artigo, rigor metodológico, nível de evidência, intervenção, 

resultados e conclusões.

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

Pacientes com AVP receberam maior número de punções. Neonatos em uso de 

PICC necessitaram de menor quantidade de cateteres inseridos. Percebeu-se não 

utilização do PICC por 52% dos enfermeiros entrevistados, devido a ausência de 

conhecimento técnico-científico (83,5%). O uso do PICC foi significativamento 

maior em serviços privados e em neonatologia. A infusão de NPT via PICC 

favorece o aporte nutricional e há evidências que relacionam o uso do PICC à 

menor número de cateteres utilizados para completar a terapia. O PICC não 

necessita de troca rotineira com vistas à prevenção da infecção, ao contrário dos 

cateteres periféricos. 

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo
Conhecimento de enfermeiros de neonatologia acerca do cateter venoso 

central de inserção periférica

Título do Periódico Revista Brasileira de Enfermagem

Autores
Belo, M. P. M.; Silva, R. A. M C.; Nogueira, I. L. M.; Mizoguti, D. P.; Ventura, C. 

M. U.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2012

Instituição sede do estudo Cinco unidades públicas de terapia intensiva neonatal de Recife-PE.

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa.

Objetivo
Analisar o conhecimento e prática dos enfermeiros das cinco unidades públicas de 

terapia intensiva neonatal de Recife-PE.

Amostra

52 enfermeiros que atuavam nas UTI neonatal, sendo excluídos aqueles que 

estavam de licença médica , licença maternidade, férias e os que se recusaram a 

participar do estudo.

Tratamento de Dados
Dados coletados em instrumento específico criado pelos autores e analisado através 

de software Epi-Info 6.4

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

64,8% fos enfermeiros que atuam nas UTI neonatal não possuem habilitação para 

inserção do PICC. As vantagens do PICC são conhecidas por mais de 57% dos 

entrevistados, elas são: confiabilidade de acesso seguro, menor risco de infecção em 

relação a outros dispositivos vasculares centrais, mantém preservados os demais 

acessos venosos, diminuição do estresse causado pelas múltiplas punções, inserção 

menos traumática, menor risco de ocorrer flebite química, extravasamento de 

fluidos, maior tempo de permanência e redução dos custos.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo
Práticas de manejo do cateter central de inserção periférica em uma unidade 

neonatal

Título do Periódico Revista Brasileira de Enfermagem - REBEn

Autores Dórea, E.; Castro, T.E.; Costa, P.; Kimura, A. F.; Santos, F. M. G.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2011

Instituição sede do estudo Hospital privado de São Paulo

Tipo de Publicação Publicação de enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa

Objetivo

Caracterizar as práticas impolementadas no manejo dos CCIP instaladas em 

neonatos após a adoção de protocolo de inserção, manutenção e remoção do 

CCIP, além de identificar os sítios de inserção para instalação do CCIP, a 

frequência de punções venosas realizadas e o tempo de uso do dispositivo, 

apontando as indicações e motivo das remoções não eletivas do CCIP.

Amostra Dados do manejo do CCIP de 45 RN

Tratamento de Dados Dados armazenados em planilha eletrônica - Microsoft Excel

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

0% dos RN receberam analgesia para ser submetido à inserção do CCIP e 9,7% 

receberam sedativo; Frequência de tentativas de punções: < ou = 3(71,1%), de 4 a 

6 (13,3%) e > ou = 7 (15,6%); Os motivos de remoção do estiveram relacionados 

à manutenção e não houve nenhuma complicação identificada na inserção nem em 

sua remoção; A média de termpo de permanência do CCIP foi de 9,42 dias 

(variando de 1 a 41 dias); Nenhuma ponta de cateter foi enviada para cultura por 

suspeita de infecção; Remoção não eletiva 30,8% e remoção eletiva 63,8%;

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo
Complicações relacionadas ao tipo de cateter epicutâneo em uma coorte de 

neonatos

Título do Periódico OBJN - Online Brazilian Journal of Nursing - UFF

Autores
Paiva, E. D.; Kimura, A. F.; Costa, P.; Magalhães, T. E. C.; Toma, E.; Alves, A. 

M. A.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo Hospital privado na cidade de São Paulo

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa

Objetivo
Analisar a relação entre o tipo de cateter epicutâneo instalado e o tempo até a 

ocorrência de complicações que motivam a remoção precoce do dispositivo.

Amostra

Analisados 270 cateteres de neonatos que nasceram na própria maternidade e 

receberam um dos dois cateteres estudados, sem diagnóstico de coagulopatias e 

anomalias congênitas com perda de continuidade da pele.

Tratamento de Dados Dados analisados no software R versão 3.0.1

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

A pesquisa compara cateteres de poliuretano e cateteres de silicone, não 

respondendo à pesquisa que estamos realizando. Portanto este estudo será 

descartado.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto
Metodologia clara, mas sem responder o que os pesquisadores buscam na 

pesquisa.
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Título do Artigo Prevalência e motivos de remoção não eletiva do CCIS em neonatos

Título do Periódico  Revista Gaúcha de Enfermagem

Autores Costa, P.; Kimura, A. F.; Vizzotto, M. P. S.; Castro, T. E.; West, A.; Dorea, E.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2012

Instituição sede do estudo Hospital Privado de São Paulo

Tipo de Publicação Publicação de enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa

Objetivo Descrever a prevalência de remoção não eletivado cateter e seus motivos.

Amostra

Dados de 84 cateterizações e dos neonatos acompanhados até a remoção do 

cateter. Foram excluídos neonatos com diagnóstico de coagulo patias, falecidos 

durante a permanência do cateter ou transferidos para outras intituições de saúde.

Tratamento de Dados Instrumento próprio

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

Indicação de remoção do cateter: remoção eletiva (60,7%) e remoção não eletiva 

(39,3%); Obstrução (13,1%), ruptura (9,5%), suspeita de infecção realacionada ao 

cateter (6%), entre outros. Essas complicações ocorrem predominantemente pelo 

inadequado manejo do cateter ou pela qualidade do material, mas são passíveis de 

prevenção ou seu impacto pode ser minimizado com a detecção e intervenção 

precoce da equipe de enfermagem.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo Atuação do enfermeiro no cuidado com o CCIP no RN

Título do Periódico Revista Brasileira de Enfermagem

Autores Rodrigues, Z. S.; Chaves, E. M. C.; Cardoso, M. V. L. M. L.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2006

Instituição sede do estudo Hospital público de Fortaleza, Ceará.

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa.

Objetivo
Investigar a atuação do enfermeiro no cuidado com o CCIP em RN de uma UTI 

neonatal

Amostra

17 enfermeiros assistenciais que trabalhavam na uti neonatal, nos turnos da mamhãm 

tarde enoite, responsáveis pela manutenção, remoção do cateter e que auxiliam na 

inserção do PICC.

Tratamento de Dados Questionário próprio

Intervenções Realizadas Sem intervenções

Resultados

Constatou-se um perfil de enfermeiros jovens dentro do ambiente especializado; O 

CCIP necessita de rede venosa preservada, sem a presença de hematomas 

decorrente punções venosas anteriores, diferente da dissecção venosa.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Periódico Revista Latino America em enfermagem

Autores Lourenço, S. A.; Ohara, C. V. S.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2010

Instituição sede do estudo Grupo de Estudos e Pesquisa de Terapia Intravenosa em Pediatria do NECAd

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa.

Objetivo
Verificar e avaliar alguns aspectos do conhecimento teórico-prático dos enfermeiros 

sobe a técnica de inserção do PICC em RN.

Amostra
40 enfermeiros pesquisados que atuam em UTI Neo e Ped, qualificados para 

realizar inserção de PICC.

Tratamento de Dados Instrumento próprio

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

80% dos profissionais dessa uti são pós-graduados; todos os enfermeiros possuiam 

qualificação para inserir PICC; os enfermeiros possuiam, em média; 3 anos de 

experiência em inserção de PICC em neonatos; 87,5% acertaram a inserção do 

cateter, devido o baixo tempo de inserção, denotando que conhecem bem a forma 

correta de inserir o cateter no interior do vaso.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo
Cateter central de inserção periférica: descrição da utilização em UTI 

Neonatal e Pediátrica.

Título do Periódico Revista gaúcha de enfermagem

Autores Baggio, M. A.; Bazzi, F. C. S.; Bilibio, C. A. C.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2010

Instituição sede do estudo UTI Neo e Ped de hospital privado de Santa Catarina

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Abordagem quantitativa.

Objetivo
Descrever a utilização do CCIP em uma UTI Neo e Ped quanto à inserção, 

manutenção e remoção, e identificar o perfil das crianças que receberam o cateter.

Amostra 176 cateteres inseridos em RN e Ped

Tratamento de Dados Formulário próprio

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

RN com menor peso: 652g; PED com maior peso: 70 Kg (15 anos); 60,8% 

apresentou internação devido prematuridade (utilizando PICC, principalmente, 

devido NPT e medicações); 98,9%  dos PICC estavam posicionados 

adequadamente conforme radiografia simples; Apenas 1,1% dos pacientes 

necessitaram do uso de agente de contraste iodado para visualização e confirmação 

da ponta do cateter; o tempo médio de permanência do cateter foi de 14,9 dias, 

variando de um a 72 dias; Motivos de remoção do cateter: 44,3% remoção eletiva, 

41% remoção não eletiva.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo
A importância do enfermeiro do manuseio do PICC na unidade de terapia 

intensiva neonatal

Título do Periódico Revista de pesquisa: cuidado é fundamental on line

Autores Barbosa, J. P.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2011

Instituição sede do estudo Base de dados LILACS e BDENF

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Não pesquisa (Revisão de literatura-qualitativa)

Objetivo

Identificar as principais dificuldades na manutenção do PICC na UTI neonatal e, 

discutir a importância do papel do enfermeiro na manutenção do PICC naUTI 

neonatal.

Amostra 10 artigos nacionais, com acesso disponível e que não se repetem na base de daos

Tratamento de Dados Análise temática a patir da categorização dos dados.

Intervenções Realizadas sem intervenção

Resultados

dificuldades dos enfermeiros referente ao PICC: falta de habilidade profissional, 

necessidade de qualificação profissional por se tratar de um dispositivo novo para 

garantir a qualidade da assistência. A elaboração de protocolo para uso do PICC 

descrevendo os passos para a técnica de implantação, manutenção e remoção do 

PICC é uma vantagem do cateter. Evidencio-se que o PICC é uma alternativa 

segura de acesso central de permanência prolongada que permite a administração 

de soluções de alta osmolaridade e/ou vesicante.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo
Cateter central de inserção periférica em pediatria e neonatologia: 

possibilidades de sistematização em hospital universitário

Título do Periódico Escola Anna Nery Revista de Enfermagem

Autores Oliveira, C. R.; Neve, E. T.; Zamberlan, K. C.; Silveira, Andressa.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2014

Instituição sede do estudo Hospital de ensino de médio porte e alta complexidade no sul do Brasil

Tipo de Publicação Publicação de enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo
Descrever a sistematização do uso do PICC em neonatos e crianças no contexto de 

um hospital de ensino.

Amostra

20 enfermeiras do quadro permanente da instituição, pertencente às unidades de 

internação que atendem a população neonatal e pediátrica e que possuem 

capacitação para utilização do PICC no momento da coleta de dados.

Tratamento de Dados instrumento próprio

Intervenções Realizadas sem intervenções

Resultados

Indicação de PICC: diagnóstico médico, plano terapêutico (antibioticoterapia e a 

concentração das soluções), prematuridade extrema, baixo peso, obesidade e 

tempo prolongado de internação; Estuda-se o uso do PICC em pacientes com 

doenças crônicas que receberão alta e serão acompanhados ambulatorialmente, 

como crianças com distúrbios onco-hematológicos; há preferência pelo cateter 

totalmente implantado ao PICC em pacientes da hemato-oncologia pediátrica  pois 

os mesmos permanecem em tratamento por um longo período , frequentes 

internações e correm risco de recidivas da doença, entretando estudos demonstram 

que, para crianças em tratamento oncológico, o PICC representa uma alternativa 

segura, de menor custo e que não necessita de implantação cirúrgica.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo Cateter central de inserção periférica: revisão bibliométrica

Título do Periódico Revista de enfermagem e atenção à saúde

Autores Moura, P. F.; Contim, D.; Amaral, J. B.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo
Banco de teses da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)

Tipo de Publicação Publicação de enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo

Caracterizar a produção científica sobre o tema e descrever o número de 

publicações, centro de pesquisa, o ano de publicação e o resumo da temática 

abordada.

Amostra 29 estudos

Tratamento de Dados Construção de planilha com os dados que se quer pesquisar

Intervenções Realizadas sem intervenção

Resultados

27 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado; Temática das pesquisas: 

conhecimento teórico e prático do enfermeiro sobre o PICC (24.1%), infecções 

causadas pelo cateter (20,7%), complicações e os fatores de risco associados à 

passagem (17,2%); utilização da ultrassonografia vascular doppler como meio 

facilitador no processo de inserção e remoção do cateter, gerando sucesso quanto a 

redução do tempo de procedimento e exposição do RN.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo Cuidados de enfermagem frente às complicações do CCIP em neonatos

Título do Periódico Revista eletrônica de enfermagem

Autores Swerts, C. A. S.; Felipe, A. O. B.; Rocha, K. M.; Andrade, C. U. B.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2013

Instituição sede do estudo
Unidade de Terapia intensiva neonatal de um hospital univeristário no Sul de Minas 

Gerais.

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo
Avaliar os cuidados de enfermagem frente às complicações relacionadas ao CCIP 

em neonatos.

Amostra 3 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem atuantes na UTIN, de todos os turnos.

Tratamento de Dados
instrumento previamente estruturado para o registro das observações e questionário 

estruturado.

Intervenções Realizadas Sem intervenções

Resultados

100% dos enfermeiros possuem habilitação em PICC; Todas as enfermeiras 

utilizam técnica específica para desobstrução do cateter (técnica de duas seringas 

conectadas a torneira de 3 vias).

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente



43 
 

 

 

Título do Artigo
O uso do cateter epicutâneo na clientela neonatal de um hospital público 

estadual: estudo retrospectivo

Título do Periódico Revista de enfermagem UERJ

Autores Reis, A. T.; Santos, S. B.; Barreto, J. M.; Silva, G. R. G.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2011

Instituição sede do estudo Hospital público estadual no Rio de Janeiro

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo Apresentar características de utilização do cateter epicutâneo na UTI Neo

Amostra 239 registros de cateteres

Tratamento de Dados Dados analisados com os recursos do software Epinfo 2005 versão 3.3.2

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

O CCIP está indicado para a uso de antibióticoterapia, HV e NPT por tempo 

prolongado, infusão de concentração de glicose acima de 12,5%, infusão de sangue 

e hemoderivaodos e infusão de aminas vasoativas. Tempo médio de permanência 

do CCIP foi de 7,7 dias, sendo que o maior tempo foi superior a 32 dias.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo Avaliação  de um cuidado de enfermagem: o curativo de CCIP no RN

Título do Periódico Revista Mineira de Enfermagem

Autores Johann, D. A.; Danski, M. T. R.; Pedrolo, E.; Lazzari, L. S. M.; Mingorance, P.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2010

Instituição sede do estudo Hospital Universitário de grande porte em Curitiba

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo
Descrever o curativo de CCIP em RN e compará-los com literatura disponível 

sobre o tema

Amostra
10 curativos em sítio de inserção de CCIP observados sistematicamente em 4 

neonatos

Tratamento de Dados Formulário próprio

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

Indicação da implantação do PICC: RN prematuro extremo, RN com indicação de 

NPT por tempo prolongado, RN PIG e GIG, RN com patologias cirúrgicas de 

amplo porte, RN com síndromes e mal formações, RN em uso de drogas 

inotrópicas; 75% dos RN tiveram exito de punção na primeira tentativa; O tempo 

de permanência do cateter variou de 14 a 28 dias, com média de 21 dias; Não 

houve intercorrências durante a substituição dos curativos.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo O enfermeiro na práxis do CCIP em neonato

Título do Periódico Revista Mineira de Enfermagem

Autores Freitas, E. M.; Nunes, Z. B.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2009

Instituição sede do estudo Instituição privada no interior de São Paulo

Tipo de Publicação Publicação de enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo
Descrever algumas variáveis relacionadas ao procedimento de inserção, 

manutenção e remoção do cateter central em neonatos internados na UTI.

Amostra
14 RN com indicação de inserção do PICC, que foi possível acompanhar todas as 

etapas proposta no objetivo. 

Tratamento de Dados Tabelas próprias.

Intervenções Realizadas Sem intervenção

Resultados

Peso do RN entre 1500g e 2200g; Durante a inserção do cateter houve a utilização 

de fentanil para analgesia; 57,2% dos CCIP obtiveram sucesso na primeira tentativa 

de punção; 42,8% dos CCIP gastaram entre 5 a 10 minutos para a inserção; os 

maiores causadores de insucesso na inserção do CCIP foram hematoma, 

dificuldade de progressão e fragilidade vascular (31,5% para cada); 71,4% dos 

cateteres foram removidos devido término da terapia intravenos; o tempo médio de 

permanência do cateter foi 10,5 dias com período minimo de 3 e máximo de 17 

dias.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente

Título do Artigo Avaliação da implantação do PICC em neonatologia

Título do Periódico Acta Paul Enf

Autores Lourenço, S. A.; Kakehashi, T. Y.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação 2003

Instituição sede do estudo Hospital Ana Costa de Santos (SP)

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Pesquisa quantitativa

Objetivo

Analisar a média de tempo de permanência dos cateteres, porcentagem de 

utilização dos locais de inserção, complicações que alteraram a permanência dos 

mesmos e resultaram em sua retirada, infecções relacionadas ao cateter além de 

porcentagem de êxito quanto a localização da ponta do cateter e comparar esses 

resultados com dados da literatura.

Amostra 135 cateteres inseridos em neonatos

Tratamento de Dados Formulário próprio

Intervenções Realizadas sem intervenção

Resultados

Média de permanência dos cateteres foi de 20 dias, mínimo de 1 dia e máximo de 

67 dias; 40% dos cateteres foram retirados pelo término do tratamento; 22,9% 

foram retirados devido obstrução.

Nível de Evidência
Nível 4 (evidências de estudos descritivos, não-experimentais, ou com abordagem 

qualitativa).

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto Estudo com metologia transparente
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Título do Artigo
A importância do enfermeiro no setor de pronto atendimento pediátrico 

oncológico

Título do Periódico INCA

Autores Gomes, A. R.; Tomaz, A. P. K. A.; Lima, F. F. S.

País Brasil

Idioma Português

Ano de Publicação ?

Instituição sede do estudo INCA

Tipo de Publicação Publicação de Enfermagem

Metodologia do Estudo (tipo de publicação) Estudo quantitativo

Objetivo
Identificar o papel do enfermeiro no setor de pronto atendimento pediátrico 

oncológico e sua importância para o mesmo

Amostra ---

Tratamento de Dados ----

Intervenções Realizadas ----

Resultados
Estudo descartado por não responder as perguntas que realizamos em nossa 

pesquisa

Nível de Evidência -----

Clareza na identificação da trajetória metodológica no texto ----


