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RESUMO 

 

Diante da necessidade contínua do uso de terapia venosa em neonatos para que 
estes possam ter um tratamento mais rápido e com menor sofrimento, surge o 
cateter de inserção periférica (PICC), como um dispositivo inovador, que propõe uma 
terapia constante e ininterrupta, trazendo qualidade na assistência desses 
indivíduos. O enfermeiro entra nesse contexto, como o profissional responsável pela 
escolha do paciente, instalação, manutenção e retirada do cateter. O objetivo desse 
estudo é demonstrar através de revisão bibliográfica como o enfermeiro possui 
participação importante diante ao dispositivo PICC em neonato. Trata-se de uma 
abordagem qualitativa através de uma revisão integrativa de literatura. O 
levantamento bibliográfico foi realizado através de artigos indexados na Biblioteca 
Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic Libary Online (SciELO) e no site de 
busca do Google Acadêmico com um corte temporal de dez anos ( 2006 a 2016). Os 
principais aspectos encontrados são referentes a capacidade do enfermeiro de 
conhecer intensivamente a anatomia e fisiologia do neonato, conhecimento completo 
do dispositivo e forma de utilização, além de esta discutindo benefícios, vantagens e 
desvantagens da utilização do cateter em neonatologia. Conclui-se que é de grande 
relevância o conhecimento de fisiologia e anatomia realizar de forma precisa a 
introdução e manutenção do PICC, entendeu-se os benefícios, vantagens e 
desvantagens observando que o dispositivo é a melhor escolha e que o 
conhecimento técnico se faz necessário no procedimento de inserção, identificou-se 
que os agravos são referente ao não conhecimento do dispositivo pelo enfermeiro.      
 

Palavras-chave: Enfermagem; Cateterismo Venoso Central; Recém-nascido. 
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ABSTRACT 

In view of the continued need to use venous therapy in newborns so that they can 
have a faster treatment and with less suffering, the peripheral insertion catheter 
(PICC) emerges as an innovative device that proposes a constant and uninterrupted 
therapy, bringing quality in the care of these individuals. The nurse enters this 
context, as the professional responsible for choosing the patient, installing, 
maintaining and withdrawing the catheter. The objective of this study is to 
demonstrate through a bibliographical review how nurses have important 
participation in the PICC device in neonates. This is a qualitative approach through 
an integrative literature review. The bibliographic survey was carried out through 
articles indexed in the Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Libary Online 
(SciELO) and the Google Academic search site with a 10-year temporal cut (2006 to 
2016). The main aspects are related to the nurse's ability to know the anatomy and 
physiology of the neonate, complete knowledge of the device and how to use it, in 
addition to discussing the benefits, advantages and disadvantages of using the 
catheter in neonatology. It is concluded that it is of great relevance the knowledge of 
physiology and anatomy to accurately perform the introduction and maintenance of 
PICC, understood the benefits, advantages and disadvantages noting that the device 
is the best choice and that technical knowledge is necessary in the insertion 
procedure, it was identified that the injuries refer to the lack of knowledge of the 
device by the nurse. 
 
 

Key-words: Nursing; Central Venous Catheterization; Newborn 
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INTRODUÇÃO 

 

Na neonatologia, um dos tratamentos mais utilizados é a administração de 

soluções por via intravenosa, o que requer realização de punções venosas, e essa 

clientela possuem particularidades relacionadas às características cutâneas e à 

fragilidade da rede de vasos. (JANTASCH; et al. 2014, p.245). Assim sendo, o 

Cateter Central de Inserção Periférica (PICC) vem sendo utilizado como alternativa 

de acesso venoso estável e eficaz para neonatos enfermos. Sua utilização foi 

relatada em 1929, sua eficácia comprovada em 1950, foi introduzido na neonatologia 

em 1973 e na década de 80 enfermeiros começaram a ser habilitados para 

realizarem o procedimento. No Brasil a partir de 1990 o dispositivo vem sendo cada 

vez mais utilizado, pois a frequência de punções venosas periféricas em neonatos 

diminui, levando ao seu conforto e bem estar. (JANTASCH;2014, p.23). 

A enfermagem possui suma importância na assistência a neonatos, seu 

cuidado é indispensável. Por esse motivo o enfermeiro habilitado pode inserir e 

manipular o PICC, pois é amparado pela legislação, e dessa forma deve ter 

competência e conhecimento técnico para esse processo, consequentemente 

prestando uma assistência de melhor qualidade. 

Nesse contexto, torna-se evidente a necessidade da atuação constante do 

enfermeiro sobre a utilização PICC. Assim, o presente trabalho justifica-se pela 

necessidade que o enfermeiro possui de conhecimento sobre o PICC em neonatos, 

já que o mesmo é o principal responsável pela indicação, manutenção e retirada do 

cateter. Também incentiva a graduandos e enfermeiros a se aperfeiçoarem sobre a 

temática em revisões bibliográficas e colocando em pratica no momento do processo 

de cuidar. Desta forma, o tempo de internação do neonato diminui, assim como o 

custo para instituição, dando a família uma melhor satisfação na assistência. 

De acordo com Costa e Paes (2012, pag. 650) o PICC pode ser inserido à 

beira leito pelo enfermeiro, conferindo-lhes uma autonomia, no que se refere desde 

à avaliação do neonato que pode utilizar até a retirada do cateter. A adequada 

qualificação e capacitação profissional conferem ao enfermeiro habilidades e 

conhecimentos necessários para tal procedimento. Sendo assim, o estudo possui 

como questão norteadora evidenciar: Qual a importância da atuação do enfermeiro 

diante a utilização do cateter central periférico em neonatologia? 



 

 

 

11 

Diante a essa questão o objetivo geral do trabalho é demonstrar através de 

revisão bibliográfica como o enfermeiro possui participação importante diante ao 

dispositivo PICC em neonato, e para isso foram elaborados três objetivos 

específicos: 

 Descrever a importância do conhecimento pelo enfermeiro da anatomia 

e fisiologia do neonato no que tange a utilização do dispositivo PICC. 

 Identificar os tipos de pacientes do neonatal que podem utilizar esse 

tipo de cateter e os benefícios que esse procedimento traz ao paciente.  

 Apresentar em detalhes todo o procedimento de inserção do cateter, 

desde o momento de escolha de sua utilização até sua retirada ao final da terapia. 

O presente trabalho possui uma abordagem qualitativa através de uma 

revisão integrativa de literatura. O levantamento bibliográfico foi realizado através de 

artigos indexados na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), Scientific Eletronic Libary 

Online (SciELO) e no site de busca do Google Acadêmico com um corte temporal de 

cinco anos ( 2012 a 2016), devido a pouco material encontrado o corte temporal foi 

para 10 anos (2006 a 2016). Os filtros aplicados para seleção dos artigos foram texto 

completo disponível, idioma (português, inglês), ano de publicação (2006 a 2016) e o 

tipo de documento (artigo). Os descritores utilizados foram: enfermagem, 

cateterismo venoso central e recém-nascido. Quando agrupado e colocado os 

métodos de seleção, chegou a um total de vinte e oito artigos, em seguida foi 

aplicado critério de exclusão de repetição e conteúdo onde cinco artigos foram 

selecionados na BVS e 13 artigos no Google Acadêmico. Manuais e Resoluções 

também foram adicionados ao estudo.  
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1 - ANATOMIA E FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR DO NEONATO 

 

PICC é um dispositivo de acesso vascular seguro, que é inserido por veia 

periférica chegando até o sistema venoso central. A indicação do seu uso é em 

terapias venosas que terão duração maior que sete dias. O tempo de permanecia 

desse cateter é até o final da terapia, ressalvo em caso de intercorrência. Assim a 

necessidade do conhecimento do enfermeiro sobre PICC torna-se importante, para 

que possa conhecer o momento da indicação de uso até sua retirada (FONSECA, 

2002, p.11).  

Esse tipo de cateter entra na neonatologia como um dispositivo que traz 

vários benefícios para todo o tratamento venoso que se faz necessário. O enfermeiro 

é um dos principais responsáveis para avaliar, inserir e acompanhar o a utilização do 

cateter. Além disso, possui um papel fundamental em prevenção de complicações, 

reabilitação do paciente e sucesso no tratamento.  Com esse avanço tecnológico o 

profissional enfermeiro assume uma dimensão maior no trabalho em saúde, sendo 

assim necessário obter conhecimento para intervir de forma fundamentada no 

processo de cuidar (FONSECA; 2002, p.11). 

Conforme a Lei nº7498/86 “é privativo ao enfermeiro o cuidado direto de 

enfermagem a pacientes graves, incluindo os cuidados de maior complexidade que 

exijam conhecimento científico, capacitação técnica e capacidade de tomar 

decisões”. Sendo assim, observa-se que o enfermeiro possui legitimidade para atuar 

em todo processo que diz respeito PICC. 

 Diante disso, O COFEN implanta a Resolução nº 258/2001 onde o enfermeiro 

passa a ser amparado legalmente para inserir e manipular o PICC, desde que esteja 

qualificado e/ou capacitado para tal procedimento. 

Harbaugh, Tomlinson e Kirschbaum (2012, p.961) evidencia a preocupação 

do enfermeiro quanto a qualidade do cuidado, a atenção, o afeto, os toques e os 

gestos de compreensão para com a criança, além de facilitarem a comunicação com 

os pais, deixa-os mais confortáveis e menos ansiosos. 

O conhecimento científico é produzido pela investigação científica, (...) e tem 

sua origem nos seus procedimentos de verificação baseados na metodologia 

científica. É um conhecimento objetivo, metódico, passível de demonstração e 

comprovação (...). Contudo, o conhecimento científico apresenta um caráter 
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provisório, uma vez que pode ser continuamente testado, enriquecido e reformulado. 

Para que tal possa acontecer, deve ser de domínio público. (FONSECA; 2002, p.11) 

Nesse contexto, para compreender como funciona o cateter central periférico 

(PICC) no neonato o enfermeiro deve ser capaz de conhecer toda parte anatômica e 

fisiológica cardiovascular e, dessa forma, tem-se uma base cientifica para que possa 

perceber a eficácia do tratamento através desse dispositivo. Assim a escolha do 

paciente até a retirada do dispositivo se torna um entendimento técnico científico e 

uma assistência de qualidade (FONSECA; 2002, p.13). 

1.1 ANATOMIA E FISIOLOGIA CARDIOVASCULAR FETAL  

 A circulação do neonato é o inicio da circulação fora do útero, o que 

funcionalmente difere a circulação fetal da neonatal. A circulação fetal pode suprir as 

necessidades fetais a partir de um ambiente de hipóxia, pois este esta em 

crescimento, quanto a circulação neonatal é uma adaptação ao mundo externo, pois 

os pulmões já devem estar aptos as trocas gasosas. (GONÇALVES; BLAQUES, 

2008, p.12). Por esse motivo se faz necessário entender a circulação fetal e 

posteriormente a neonatal, devido ao processo de adaptação nos ambientes.  

Para Santos (2006, p.02) a circulação fetal anatomicamente a partir dos 

shunts e os relaciona da seguinte forma: 

 Forame oval – abertura que une a parte posterior do átrio direito com o 

átrio esquerdo; 

 Ducto Arterial – Curto vaso que liga o tronco pulmonar com a parte 

superior da aorta torácica; 

 Veias umbilicais -  Leva o sangue oxigenado 

 Ducto venoso – continuação direta da veia umbilical.  

O feto possui os pulmões cheios de líquido o que faz com que fluxo 

sanguíneo obtenha resistência. Já a placenta possui grande irrigação venosa e 

baixa resistência ao fluxo sanguíneo e funciona como uma abertura para sangue 

artéria e venoso. O débito cardíaco fetal funciona através do forame oval, canal 

arterial, placenta e ducto venoso, os ventrículos nessa fase trabalham de forma 

paralela. O sangue que possui oxigênio vem da placenta e chega ao feto através da 

veia umbilical.  (MATTOS; 2012, p. 205). 
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Segundo Mattos (2012, p. 206) a quantidade de circulação que passa em 

cada parte venosa do feto, o sangue que passa pela estrutura da veia umbilical se 

direciona para o ducto venoso do fígado, sendo que 45% desse sangue faz esse 

trajeto. Então o sangue que é venoso da região portal, se mistura com o sangue que 

chega no ducto venoso do fígado, sabe-se que o sangue da veia cava inferior possui 

menor saturação do que o sangue da veia umbilical, mas é o sangue que no retorno 

venoso possui 70% de saturação relacionado ao oxigênio. Em comparação com 

essa porcentagem a veia cava superior apresenta 40% de saturação. Define-se 

então que o sangue da veia cava inferior chega ao átrio direito e um terço dessa 

porcentagem vai para o átrio esquerdo através do forame oval.  

O autor supracitado ainda relata que o forame oval se mantém pérvio devido 

ao movimento do fluxo sanguíneo da veia cava inferior, isso acontece devido a 

pouca diferença de pressão entre as veia cava, átrio direito e átrio esquerdo. O 

sangue que chega ao ventrículo direito vem da circulação de retorno da veia cava 

inferior junto ao da veia cava superior e do seio coronário. Em seguida o sangue 

chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e em seguida vai aorta 

ascendente, coronárias e cérebro e através do canal arterial esse sangue também 

vai para a parte inferior do corpo do feto. O istimo possui um estreitamento que 

distingue o fluxo da aorta ascendente e a descendente, dessa forma, o istimo recebe 

pouco débito sanguíneo. Os pulmões recebem pouca circulação sanguínea devido a 

elevada resistência vascular, isso se deve a alta vasoconstricção pulmonar fetal, 

assim a maior parte do sangue segue para a aorta descendente através do canal 

arterial.  

Todo processo apresentado começa a se desfazer no momento em que 

ocorre a concepção, nesse momento o neonato começa a ser adaptar a vida fora do 

útero deixando de receber sangue oxigenado da placenta e uma adaptação 

cardiovascular vai se formando, os shunts ainda fazem parte da vida do neonato 

mais de uma forma não funcional. Por esse motivo, é importante entender todo 

sistema cardiovascular fetal para que a circulação do neonato seja definida e assim 

a localização e utilização do PICC passam a ser funcional e entendido de forma 

técnica e cientifica pelo enfermeiro (MATTOS; 2012, p.205). 
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1.2 TRANSIÇÃO HEMODINÂMICA DO FETO PARA O NEONATO  

Entender a modificação do sistema cardiovascular fetal para neonatal é de 

suma importância para o enfermeiro que está habilitado a realizar o procedimento 

com o PICC, pois o posicionamento do cateter é fundamental para a terapêutica, 

além de garantir um conhecimento técnico e cientifico a esse profissional levando a 

uma assistência com qualidade e eficácia (GONÇALVES; BLAQUES; 2008, p.13).   

Assim que se sucede o nascimento várias mudanças cardiovasculares no 

neonato acontecem, e um dos principais fatores para esse processo é quando se 

interrompe a circulação placentária, através do corte do cordão umbilical, e os 

pulmões passam a funcionar. Dessa forma o líquido que antes estavam nos pulmões 

é substituído por ar e consequentemente ocorre à expansão pulmonar, e este deixa 

de ter vasoconstricção para ter vasoconstrução. (GONÇALVES; BLAQUES; 2008, 

p.13). 

Gonçalves e Blaques (2008, p.13) ainda descrevem as principais 

modificações anatômicas e fisiológicas no neonato, são elas: 

 Interrupção da circulação placentária: o músculo das artérias umbilicais 

se contrai no momento do nascimento, minutos depois ocorre seu 

fechamento fisiológico, seu fechamento anatômico se dá de 2 a 3 

meses após a concepção. Essas artérias formam os ligamentos 

vesicoumbilicais e as artérias vesicais superiores. O ducto venoso e a 

veia umbilical demoram mais um tempo para o fechamento, facilitando 

ao neonato a utilizar o sangue ainda existente no cordão umbilical.   

 Fechamento do dutus arteriais: fisiologicamente se fecha logo na 

concepção, já o fechamento anatômico leva de 1 a 3 meses.  

 Fechamento do forame oval: no nascimento o neonato realiza a 

primeira respiração e é nesse momento que ocorre o fechamento 

fisiológico do forame oval, pois a pressão no átrio direito diminui e no 

átrio esquerdo aumenta. O septo primário se funde com o secundário 

ficando definido em um ano.  

Segundo Escobedo (2014, p.2) no momento do nascimento muitas coisas 

acontecem, e dois grandes momentos são percebidos nesse momento o momento 

do choro, que é importante para avaliação da respiração e o clampeamento do 
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cordão umbilical, nesse momento ocorre uma drástica alteração na circulação, onde 

a placenta perde função causando baixa resistência e a circulação sistêmica então 

tem início ganhando uma alta resistência de forma súbita. 

Logo em seguida a essa mudança o ventrículo direito e esquerdo ganham 

uma importância extrema, porém logo em seguida ao clampeamento o ventrículo 

esquerdo recebe pouco fluxo, não tendo então, muito sangue para bombear. 

Entretanto, ocorre o início da circulação sistêmica e toda a circulação que existia no 

período gestacional é mudado e então o sangue que se encontra no ventrículo 

direito não mais vai passar do canal arterial para aorta, pois vai diretamente para a 

circulação pulmonar. A velocidade do sangue no canal arterial vai diminuindo e o 

átrio direito e o ventrículo esquerdo ganham um aumento súbito de sangue, isso faz 

com que o ventrículo esquerdo se encha e tenha quantidade máxima para realizar o 

bombeamento. Toda essa fisiologia faz com que o bebe ao nascer deixe de ter 

coloração roxa e passe a ter coloração rósea, pois a troca de circulação acontece no 

momento em que o cordão umbilical é clampeado (ESCOBEDO; 2014, p.2). 

Nesse contexto, verifica-se que o neonato possui vestígios anatômicos da 

circulação fetal, levando em consideração que é caracterizado neonato desde o 

nascimento até completar 28 dias. Apesar de a parte fisiológica cessar logo ao 

nascer, o neonato vai possuir os shunts abertos e isso pode ser um problema para a 

utilização do cateter central periférico, devido ao posicionamento correto 

(ESCOBEDO; 2014, p.2). 

1.3 POSIÇÃO DO PICC 

O posicionamento do PICC em neonato se faz a partir de veias periféricas e 

anatomicamente o cateter deve seguir até a veia cava na entrada do átrio direito.É 

importante salientar que o enfermeiro deve saber a anatomia de todo o processo, 

para que possa assim confirmar em exames a localização correta para o início da 

infusão medicamentosa (COSTA; et al.,p.453). 

De acordo com Costa et. al. (2013, p.453) dispositivo para ser considerado 

central possui a necessidade de estar posicionado de forma anatômica onde a 

extremidade do PICC deve ser posicionada no terço inferior da veia cava superior, 

esse local é exato da união da veia cava com o átrio direito. Dessa forma, caso 
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durante o procedimento a região distal do pique não fique nesta posição não pode 

ser considerado catater central. 

A importância de saber a anatomia e fisiologia cardiovascular do neonato é 

justamente pelo fato de saber a trajetória correta do PICC para mantê-lo de forma 

central, assim é necessário conhecer as veias no qual o cateter pode ser instalado 

em neonatos e são elas: basílica, cefálica, cubital mediana, axilar, temporal, 

auricular posterior, jugular interna, safena, femoral e arcos dorsais das mãos e dos 

pés. Todos esses são vasos cabíveis de utilização do PICC, a escolha de imediato 

deve ser feita nos braços dando ênfase ao direito, pois a progressão do cateter se 

dá melhor nesse local como (COSTA; et al., 2013, p.453).   

A veia preferencial para inserção do cateter, manobra essa que é realizada 

devido a estrutura anatômica do neonato, é a veia basílica, pois faz com que cateter 

não se estenda tanto para fazer a passagem, além disso possui menos válvulas e o 

cateter chega a veia cava de forma mais fácil, o diâmetro dessa veia, por ter mais 

luz, auxilia também na passagem do cateter. A veia cefálica pode ser a de segunda 

escolha devido ao seu diâmetro menor e a maior facilidade de risco de flebite. 

(COSTA; et al., 2013, p.453). 

Para que o procedimento de colocação de cateter algumas decisões devem 

ser realizadas antes, o enfermeiro que vai realizar o procedimento deve verificar o 

tamanho do PICC a ser utilizado em seguida deve mensurar no neonato na seguinte 

posição: verificar a distância entre o local da punção até o terceiro espaço intercostal 

direito. Isso deve ser feito de qualquer veia a ser escolhida, pois o cateter pode ficar 

em posições não caracterizadas como centrais. Por esse motivo a inserção feita de 

forma correta acarretará em uma aposição do cateter de forma central (COSTA; et 

al., 2013, p.453) 

Para o enfermeiro saber esse tipo de anatomia e fisiologia vai ajudar a 

escolher o tipo de neonato que poderá utilizar o dispositivo PICC para que não 

ocorram agravos, além de um posicionamento preciso do cateter. Diante disso, 

entender como a utilização de terapêutica venosa vai percorrer através do 

dispositivo se faz necessário, a fim de observar a reação do neonato durante a 

utilização da medicação (COSTA; et al., 2013, p.453). 

. 
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2 - CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA  

 

O cateter venoso central é muito utilizado em tratamento de neonatos em 

terapias endovenosas. Esse tipo de terapia torna-se um grande desafio para o 

enfermeiro, pois manter a sobrevida e a qualidade na assistência á neonatos é uma 

tarefa que necessita de cuidados extremos (BELO; et al., 2012, p 43). 

O avanço tecnológico tem contribuído para terapia venosa na neonatologia, 

reduzindo os agravos que podem ser acometidos. Assim sendo, o Cateter Central de 

Inserção Periférica (PICC) vem sendo utilizado como alternativa de acesso venoso 

estável e eficaz para neonatos enfermos. Trata-se de um cateter longo e flexível, 

inserido através de uma veia periférica que, por meio de uma agulha introdutora, 

progride até o terço distal da veia cava superior ou veia cava inferior, adquirindo 

dessa forma propriedades de acesso venoso central. O cateter tem a durabilidade 

por todo período de tratamento, diminuindo o numero de punções e levando o 

neonato a um tratamento com menor risco de agravos. (BELO, et al. 2012, p. 43). 

O primeiro relato da tentativa de acessar as veias centrais por intermédio de 

um cateter inserido perifericamente, embora de forma precária, foi descrito em 1929. 

A eficácia do procedimento foi comprovada na década de 50, século XX, quando se 

observou que as drogas que atingiam os grandes vasos, como a veia cava tornava-

se mais diluídas, diminuindo os riscos de reações inflamatórias e trombose química, 

além de permitir um tratamento por tempo prolongado. Na neonatologia o PICC foi 

introduzido a partir de 1973 por Shaw, médico neonatologista. (JANTASCH; 2014, 

p.23) 

Segundo Jantasch (2014, p.23) os Estados Unidos, na década de 80, houve o 

surgimento de programas de capacitação profissional de enfermeiros para a prática 

da instalação do PICC, que, associados aos avanços tecnológicos, tornou possível a 

expansão dessa técnica em ambientes hospitalares e, posteriormente, no cuidado 

domiciliar. Na década de 90 estes cateteres passam a ser confeccionados com 

materiais mais biocompatíveis, menos trombogênicos, constituídos de poliuretano ou 

elastômeros de silicone, oferecendo maiores vantagens e benefícios aos pacientes e 

apresentando menores riscos de complicações. 

O autor supracitado finaliza o contexto histórico, ressaltando que a partir de 

1990, o Brasil passou a utilizar essa técnica e atualmente têm-se usado cada vez 
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mais os PICCs, principalmente em neonatos. Esse procedimento tornou-se 

vantajoso, porque permite reduzir a frequência de punções intravenosas, 

consequentemente, minimiza procedimentos invasivos, o estresse e o desconforto 

do neonato. 

Dessa forma, cabe ao enfermeiro identificar qual paciente da neonatologia 

deve e pode utilizar o PICC, e para isso é necessário conhecimento sobre quais as 

funções que o PICC pode ou não realizar no processo terapêutico. Vantagens e 

desvantagens são apresentadas por esse tipo de dispositivo, cada uma delas deve 

ser entendida para que sua escolha traga benefícios ao neonato (JANTASCH; 2014, 

p.23). 

 

.2.1     INDICAÇÃO DO USO DO PICC EM NEONATO 

 

Vários são os fatores que determinam a utilização do PICC na neonatologia, 

mas sua principal indicação consiste na dificuldade da punção venosa em neonatos. 

Essa dificuldade interrompe a terapia venosa levando dificultando a melhora do 

neonato. As punções periféricas que são realizadas várias vezes acarretam em 

agravos importantes, colocando a prova toda rede vascular periférica e por muitas 

vezes dissecções são realizadas para conseguir a terapia. Sendo assim, o acesso 

venoso central periférico entra na neonatologia para melhorar o tratamento venoso, 

diminuindo os agravos venosos que podem ser ocasionados (TEIXEIRA; et al., 2009, 

p.18). 

Parar que a utilização do PICC seja indicada é necessário que o neonato 

necessite de terapia infusional hidroeletrolítica em um período superior a seis dias. 

Como o PICC trás benefícios diversos para o paciente a utilização deste como 

cateter principal se faz necessário e para isso o neonato deve estar em 

possibilidades clinicas adequada para realizar o tratamento. Portanto não pode ser 

cateter de entrada para urgência e emergências, pois o neonato deve ser avaliado e 

ter necessidade de maior tempo de infusão venosa (TEIXEIRA; et al., 2009, p.18). 

Alguns itens são considerados importantes para o PICC ser indicado, um dos 

princípios de utilização se caracteriza como a necessidade de um dispositivo 

acoplado em rede venosa que seja pouco manipulado. Esse tipo de cateter pode 

infundir vários tipos de soluções e sua durabilidade permanece até o final do 
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tratamento, caso não tenham intercorrências facilitando o profissional da área de 

saúde e não interrompendo a terapia (TEIXEIRA; et al., 2009, p.19). 

 Segundo Teixeira et. al. (2009, p.19) os prematuros são os que mais utilizam 

o PICC, pois as infusões que estes necessitam são prolongadas. Dessa forma, o 

enfermeiro deve saber o que pode ser infundido nesse tipo de cateter e assim 

poderá também avaliar se a criança necessita dessa utilização. Esse conhecimento 

faz com que o tratamento do neonato se torne mais ágil e eficaz, melhorando seu 

quadro,  

As infusões que podem ser feitas e também funcionam como indicação da 

utilização do dispositivo e estas são definidas como Hidratação venosa e dieta 

parenteral, Glicose acima de 12,5 %, Medicações vasoativas e irritantes, Verificação 

de Punção Venosa Central, Medicações como dobutamina, morfina entre outras 

(estas devem ser utilizadas em bomba infusional mantendo o equilíbrio de 

quantidade) (TEIXEIRA; et al., 2009, p.19). 

Outras indicações também se apresentam para que ocorra a utilização do 

dispositivo como, por exemplo, tentativas intermináveis e incansáveis de punções 

periféricas, necessidade de utilizar quimioterapia, substituições de flebotomia. Dessa 

forma, o PICC abrange vários tipos de necessidades e pode ser utilizado de forma 

gradual e comunicante, não havendo falha durante a terapia (CARLOS; et al., 2010, 

p.114). 

 Apesar de o médico ser o profissional que indique a utilização do PICC é o 

enfermeiro quem faz a avaliação do neonato para o procedimento, e existem 

observações a serem notadas para que o neonato possa utilizar dispositivo, dessa 

forma existem condições em que o paciente não pode utilizar o dispositivo, são elas: 

deformidades na forma anatômica que não deixem o cateter passar, pele que tenha 

sido infectada próximo ao sítio de inserção, trombos que tenha sido formada 

presença de inflamação dos vasos, distúrbios cerebrais ou ósseos, alteração nas 

plaquetas e nos hematócritos, medicações que devam ser infundidas de forma 

manual (CARLOS; et al., 2010, p.114). 

O principal fato que ocasiona a não utilização do PICC relatada durante o 

estudo é a não habilidade e desenvoltura dos profissionais de saúde na manipulação 

do dispositivo. Para realizar a inserção, manter o acompanhamento diário e retirar 
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esse tipo de  cateter é necessário conhecimento técnico científico, o que na maiorias 

dos locais que assistem a saúde não possuem (CARLOS; et al., 2010, p.114). 

As indicações para o uso do PICC favorecem aos cuidados com o neonato 

levando-o a um tratamento mais confortável e uma assistência qualificada, porém 

devem-se verificar os benéficos e desvantagens do uso do cateter para que dessa 

forma seja avaliada a condição do procedimento a ser realizado. O conhecimento e 

destreza na manipulação desse cateter são de suma importância (CARLOS; et al., 

2010, p.114). 

2.2  VANTAGENS E DESVANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO PICC EM 

NEONATO 

O PICC apresenta várias vantagens em sua utilização e mostra como se torna 

eficaz diariamente fazendo do cuidado, no que se refere a terapia venosa, um 

tratamento de excelência. A proposta desse tipo de cuidado é manter o neonato de 

forma confortável e que progrida com a terapia de forma intensa reduzindo o 

quantitativo de agravos (CAMARGO; 2007, p. 27). 

As vantagens apresentadas por esse tipo de cateter consistem em: tipo de 

inserção altamente responsável e ocasiona menor lesão, os índices de complicações 

referentes a  inflamação das veias e vazamento de líquidos fora destas são baixos. 

Vários locais podem servir de inserção sem que o neonato sofra, além disso, 

infecções acometidas por esse tipo de cateter possuem pouca incidência. A 

incidência de mortalidade, oxigenação diminuída e baixas temperaturas corporais  

tiveram suas taxas diminuídas após a utilização do dispositivo (CAMARGO; 2007, p. 

27).  

Uma das maiores vantagens é a satisfação de ver o neonato em evolução do 

tratamento sem sofrimento referente a utilização de dispositivos que devem ser 

trocados com certa frequência ou pela fragilidades destes. Apesar disso existem 

desvantagens referentes a utilização desse cateter que são relatados, e 

normalmente isso ocorre devido ao material utilizado na fabricação do cateter 

(CAMARGO; 2007, p. 27). 

Estudos mostram que o material de silicone utilizado na fabricação do cateter 

PICC pode ser rompido de forma pratica, e por esse motivo a calma no momento de 
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manipulação se faz necessário. Outro fator e quando o cateter é posicionado na veia 

cefálica, a qual fica no meio do braço, isso faz com que o neonato limite os 

movimentos. Contudo, a utilização desse tipo de cateter exige dos profissionais uma 

educação permanente, a fim de realizar principalmente a manutenção diária do 

dispositivo, e isso pode ocasionar em uma desvantagem, pois protocolos devem ser 

inseridos de forma sistemática (CAMARGO; 2007, p. 27). 

De acordo com Teixeira et al.(2009, p.22) outras desvantagens são 

apresentadas, como a não infusão de sangue e seus derivados em neonatos, pois 

devem ser infundidos a partir do calibre 4 e os neonatos utilizam em media calibre 2. 

Uma das piores desvantagens relatadas é a inserção do cateter em locais já 

utilizados de forma periférica, tendo visto que uma das escolhas para utilização do 

dispositivo são varias tentativas de punções periféricas desastrosas. 

Volumes em grande quantidade e que devem ser introduzidas rapidamente na 

podem ser realizadas por esse cateter, portanto algum procedimento que deva ser 

realizado de forma rápida não deve ser acoplado ao dispositivo, devido a sua 

fragilidade, principalmente se for de silicone. A radiografia utilizada para verificar a 

ponta do cateter é outra desvantagem, pois pode demorara ser executada, levando 

mais tempo para o inicio de infusão, além de o custo aumentar no tratamento do 

neonato (TEIXEIRA; et al., 2009, p.22). 

Apesar de haver desvantagens, a utilização do cateter PICC traz muito mais 

benefícios. Principalmente por poder utilizar soluções a bases hiperosmóticas (NPT), 

drogas vesicantes e irritantes (quimioterapia/contraste), o que facilita tanto a 

assistência como a melhora gradativa e eficaz do neonato e consecutivamente a 

satisfação da família. Apenas o cateter utilizado em neonatologia não pode ser 

administrado hemoderivados devido ao seu calibre menor (TEIXEIRA; et al., 2009, p 

22). 

Assim, para utilização do PICC é necessário conhecer os tipos de catateres 

disponíveis no mercado, para que dessa forma, a escolha possa trazer mais 

vantagens do que desvantagens, tanto ao paciente como ao enfermeiro que é o 

profissional que irá fazer a instalação do dispositivo no neonato (TEIXEIRA; et al., 

2009,p 22). 
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2.2  TIPOS DE CATETER  

Hoje existem várias empresas que fabricam o kit para o procedimento de 

inserção do PICC, a escolha do cateter é o que vai condicionar a excelência na 

utilização e no procedimento de inserção do cateter. Dessa forma, é importante 

identificar os cateteres disponíveis no mercado e na instituição (TEIXEIRA; et al., 

2009, p 23). 

 Hoje no mercado temos vários tipos de material utilizados no cateter, entre 

eles se destacam o Poliuretano que é altamente resistente e o mais utilizado para 

produzir cateteres, possui características especificas como a dificuldade de produzir 

trombo, o que para o neonato é um fator positivo. Outro tipo de cateter é o de 

silicone sua principal característica é de não deixar fazer dobraduras, além disso, as 

bactérias possuem dificuldade de adentrar nesse dispositivo, evitando assim as 

infecções acometidas em ambiente hospitalar (TEIXEIRA; et al., 2009, p.23). 

O autor supracitado ainda descreve os nomes e tamanho do catater como é 

demonstrado em seguida: 

 O PICC Groshong (Válvula Groshong) é o cateter que apresenta uma válvula 

distal e possui pouquíssima manutenção. A válvula contribui com uma segurança 

para o paciente, pois através dela é evitado uma embolia gasosa e o refluxo de 

sangue impedindo a coagulação no seu trajeto e consequentemente sua 

obstrução. Dispensa o uso de heparina podendo ser utilizado apenas a 

sanilização para que não ocorra obstrução Este tipo de cateter é produzido em 

silicone biocompativel e seus calibres são calibres 3 Fr mono lumen, 4 Fr mono 

lúmen, 5 Fr duplo lúmen; 

 PICC Per-Q-Cath (Cateter Central de Inserção Periférica / Ponta aberta) é 

referenciado para administrar medicações via endovenoso, o material utilizado 

para sua fabricação é o de silicone, assim ocorre sua compatibilidade com o 

organismo humano proporcionando uma permanência maior. é utilizado. Este 

material é apresentado nos seguintes calibres 2 Fr (neonatologia), 3 Fr, 4 Fr e 5 

Fr sendo que os cateteres de 4 Fr, 5fr estão disponíveis em duplo lúmen; 

 Power PICC, esse cateter é o mais cobiçado no mercado, pois tolera maior 

pressão durante a infusão de medicamentos, também é utilizado para medidas 

de pressão venosa central e para contrates em tomografia. O material utilizado 
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para sua fabricação é o poliuretano, este material é muito resistente e permite 

que o cateter não dobre no momento da inserção e durante a utilização. Possui 

também fácil manutenção e sua permanência é prolongada. Os calibres 

apresentados são 4 Fr, 5 Fr mono lúmen, 5 Fr duplo lúmen, 6 Fr duplo e triplo 

lúmen. Poucas empresas fabricam o Fr 2 mono ou duplo lúmen; 

 Bioflo é o cateter de carbotano, é um cateter de última geração, apresentando 

tecnologia Endexo, é o cateter de melhor utilização, porém seu custo é maior e 

por esse motivo não é tão utilizado no mercado. Essa tecnologia faz com que 

ocorra pouca formação de trombos na superfície do cateter. 

Além desses cateteres existe um material chamado carbotano que se 

assemelha ao poliuretano, esse material também possui uma boa flexibilidade e 

paredes finas, onde seu diâmetro interior é maior e a parte externa permite maior 

fluxo de infusão e aspiração (TEIXEIRA; et al., 2009, p.23). 

Com todas as informações supracitadas o enfermeiro deve ser capaz realizar 

todo procedimento referente ao PICC, para que dessa forma, possa prosseguir com 

o tratamento venoso do neonato em busca da melhora da saúde deste. Assim o 

conhecimento técnico do enfermeiro se faz presente, levando a necessidade de por 

em prática todo o conteúdo absorvido, qualificando o cuidar do neonato (TEIXEIRA; 

et al., 2009, p.23). 
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3 - A ENFERMAGEM FRENTE AO CATETER PICC 

 
Os neonatos que precisam de uma internação por um período prolongado e 

utilização de medicação venosa são susceptíveis ao desconforto de várias punções 

periféricas além de agravos provocados por estes. A implantação do cateter central 

de inserção periférica entra nas instituições como o dispositivo que traz benefícios 

aos neonatos, promovendo o conforto e bem estar destes. O enfermeiro passa a 

fazer parte desse processo a partir do momento de sua qualificação para todo 

procedimento (NOGUEIRA; 2008, p.2). 

Para implantação do dispositivo PICC em uma instituição é necessário que 

seja realizado um regimento, onde dá início a Comissão do Cateter Central de 

Inserção Periférica que pode ser também chamada de Time de Terapia Infusional 

(TIV). Essa comissão deve ser composta por: uma enfermeira coordenadora, um 

nutricionista, uma enfermeira da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH), 

duas enfermeiras da educação continuada, uma enfermeira da divisão de 

enfermagem, uma médica responsável pela UTI (unidade de terapia intensiva) 

pediátrica, um medico responsável pela cirurgia pediátrica, um representante da 

comissão de padronização de materiais, um representante da unidade de dispensa 

farmacêutica (BRASIL; 2015, p.73). 

Os profissionais que compõem a comissão implantam a melhor forma de 

conduzir a assistência ao neonato de forma a deixa-lo confortável e diminuir o tempo 

de institucionalização. Dessa forma a comissão entra para estabelecer protocolos 

para a Inserção do Cateter Central Periférico, no intuito de diminuir incidências e 

prevalências referentes a infecções relacionadas a uso do dispositivo (Brasil; 2015, 

p.73).  

A comissão do PICC desencadeia várias funções e entre elas se destacam 

educação permanente aos profissionais de saúde, habilitar enfermeiros para 

manipularem o dispositivo, auditorias devem ser feitas de forma a melhorar a 

qualidade de assistência ao neonato, além disso, deve verificar constantemente a 

epidemiologia referente ao cateter (Brasil; 2015. p.73).  

O enfermeiro é o profissional que atua desde o planejamento da inserção do 

PICC na instituição, através da comissão, até colocar em prática essa ação, 

passando pela inserção, manutenção e retirada do PICC. Por tanto, cabe a esse 
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profissional realizar o procedimento operacional padrão, a fim de regulamentar as 

regras que visem a boa conduta na possibilidade de utilização do dispositivo. Dentre 

os principais procedimentos cabe a educação permanente de outros enfermeiros 

dentro da instituição. Além disso, cabe a ele procedimentos como primeira troca de 

curativo, relatar qualquer problema durante a utilização do dispositivo,indicação do 

cateter entre outros (BRASIL; 2015, p.74).   

Para realizar toda essa ementa além da Resolução COFEN 258/2001 que 

considera licita a inserção de PICC pelo enfermeiro desde que este faça um curso 

de qualificação devidamente regulamentado, foi implantado o Parecer nº 15/2014/ 

COFEN/CTLN que define a prática da anestesia local realizada pelo enfermeiro da 

inserção do PICC, este conclui que mediante a existência do protocolo institucional, 

capacitação profissional e prescrição média o enfermeiro habilitado a inserção PICC, 

poderá realizar o procedimento de anestesia local para inserção do PICC.  

Vê-se então a necessidade de existir a comissão para PICC, a fim de 

estabelecer os protocolos para a boa prática do enfermeiro. O médico da comissão 

entra como o profissional que prescreve o procedimento, mas é o enfermeiro quem 

avalia a possibilidade de inserção do dispositivo (Brasil; 2015. p.76). 

 Dessa forma e com total conhecimento, o enfermeiro está apto as etapas 

subsequentes, a instalação, manutenção e retirada do cateter. Seu conhecimento 

técnico e científico devem andar juntos para que assim haja sabedoria em cada um 

dos procedimentos a serem realizados no PICC em neonatologia (Brasil; 2015. 

p.73).  

3.1 INSERÇÃO DO PICC  

  Para inserção do cateter central periférico, várias etapas devem ser 

enfrentadas e o enfermeiro deve ser o profissional capaz de manter o elo com a 

equipe multidisciplinar, família e neonato, tendo sempre o propósito de uma boa 

execução em todo procedimento, levando o neonato a um tratamento com menor 

sofrimento e diminuição do tempo de internação (MONTEIRO; 2015, p.8).  

 O enfermeiro deve receber prescrito pelo médico a necessidade da 

passagem do PICC, em seguida deve conversar com a família explicando o 

procedimento e pedindo a autorização, acertado essa fase é necessário para dar 
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início ao procedimento: verificar como o neonato se encontra de forma clinica, utilizar 

o cateter em seguida a retirada do cateter umbilical para que toda a parte venosa 

periférica não tenha lesões (MONTEIRO; 2015, p.9). 

 Às 24 horas iniciais são primordiais apara a observação e tomada de decisão 

quanto a utilização do PICC, pois todas a veias possíveis de inserção devem ser 

analisadas milimetricamente, favorecendo e protegendo a integridade da parte 

superficial da pele. Além disso, o material ser utilizado também é avaliado, isso faz 

com que materiais não sejam abertos e descartados porá não padronizarem o tipo 

de anatomia do neonato (MONTEIRO; 2015, p.9). 

Após essa fase o enfermeiro realiza a avaliação da veia que será utilizada 

para o acesso, e como descrita no capítulo 1, esse profissional deve ter um 

conhecimento anatômico eficaz, a fim de escolher o melhor acesso para o 

dispositivo. A veia preferencial para inserção do PICC é a basílica que ficam nos 

braços. Já nas pernas a veia de escola é a Popilítea, a safena e a veia femoral. 

Porem não deve ser utilizada devido a ficar próxima a artéria (CAMARGO; 

2007,p.27). 

Outra veia de escolha em neonato, mas que devem ser as ultimas a serem 

utilizadas, são as cefálicas, temporal auricular, jugular, isso se deve a barreira que 

existe no momento de fixar o dispositivo. São locais desfavoráveis devido a 

mobilidade do neonato e estruturas presentes nestes (CAMARGO, 2007,p. 27)..  

Segundo Monteiro et. al. (2015, p.4) após o monitoramento do neonato, 

anestesia conforme protocolo da instituição e a escolha do sítio de inserção do 

cateter, o material deve ser separado e preparado para a punção, o autor citado 

descreve os materiais: 

 Fita métrica – necessária para mensuração exata da inserção do cateter; 

 Solução antisséptica – para realizar a antissepsia do sitio de inserção; 

 Tesura estéril – para cortar o cateter se necessário; 

 Campo fenestrado estéril – pra cobrir o neonato evitando contato externo 

durante a manipulação; 
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 Seringas e pinças auxiliares – materiais utilizados na ora que é colocado o 

cateter facilitando o procedimento; 

 Gaze estéril, adesivo transparente, curativo estéril – para realizar o 

tamponamento do cateter, deixando apenas a entrada de soluções à mostra; 

 EPI – utilizar tudo estéril; 

 Escova de degermação – utilizada antes do procedimento para evitar 

infecções na manipulação do cateter; 

 Seringas e agulhas – necessárias para aspiração e introdução de soluções; 

 Clorexidina, soro fisiológico, álcool a 70%; 

 Extensor dupla via, garrote; 

 Mesa auxiliar. 

O mais importante além de todo o material esta disponível é o profissional 

capacitado para realizar o procedimento, de forma a evitar complicações como 

estourar a veia, escolher o vaso correto, além de manter o neonato fora do 

sofrimento. O cuidado nesse caso sobrepõe a técnica de forma buscar uma 

assistência qualificada (ALLUCCI; 2010, p.3). 

Segundo Allucci (2010, p. 3) o procedimento de inserção do PICC em neonato 

consiste de tamanho conhecimento técnico e científico e para que isso ocorra é 

necessário entender como ocorre a inserção do cateter. A degermação do sitio é o 

que deve ser feito primeiro, com a solução que a instituição padronizou, importante 

utilizar movimentos circulares nesse procedimento três vezes. O que ficou 

demasiado deve ser retirado com soro fisiológico 0,9%, isso também deve ser feito 

com álcool. 

Em seguida deve-se colocar o EPI (Equipamento Proteção Individual), a mão 

deve ser escovada e depois o campo estéril deve ser posicionado no neonato de 

forma a cobri-lo por inteiro. Todo material deve ser aberto com cuidado em campo 

estéril. Inicia-se então a inserção do cateter com o auxilio da pinça, nesse momento 

o braço deve estar garroteado, o cateter é introduzido ate o local marcado. Então o 
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fio guia e retirado junto com o introdutor. Depois é cortado um pedaço do cateter e o 

reparo é introduzido. Deve-se ver se a solução esta passando de forma a não ter 

obstáculos. Logo ocorre a fixação do cateter e seu curativo, posteriormente o 

neonato é colocado em posição confortável (ALLUCCI; 2010, p.3). 

Importante colocar data em cima do curativo e realizar o registro de todo o 

procedimento. Caso aconteçam intercorrências, a comissão de PICC deve ser 

acionada para que providências possam ser realizadas. Por isso a importância do 

registro ser conciso e com identificação do profissional que realizou (ALLUCCI; 

2010, p.3). 

Um dos fatores de relevância nessa punção é de não colocar a mão com a 

luva no momento de inserção no cateter, pois o talco da luva pode desencadear uma 

infecção, outro fator é a habilidade e conhecimento que o enfermeiro deve possuir 

durante o processo, pois é ele quem vai garantir o sucesso da colocação do 

dispositivo (ALLUCCI; 2010, p. 3). 

3.2 MANUTENÇÃO DO PICC 

Após a inserção do PICC é necessário uma manutenção diária a fim de evitar 

quaisquer agravos relacionados à utilização do dispositivo. O enfermeiro da 

Comissão PICC deve realizar visitas periódicas ao neonato e na falta deste, deve 

haver enfermeiros na neonatologia capacitados para o monitoramento do cateter, a 

qualquer sinal de anormalidade o enfermeiro da comissão deve ser sinalizado 

(MONTEIRO; et al., 2015,p.5). 

Segundo Monteiro (et al., 2015, p.5) o curativo do cateter deve ser avaliado 

diariamente e os cuidados são essenciais. O primeiro curativo deve ser realizado 

após 24h, depois disso só devem ser mexidos a cada sete dias. Tudo que conduz a 

solução para o cateter deve ser trocado a cada 72h, importante verificar quaisquer 

anormalidades como secreções, por exemplo, nesse caso deve-se mexer no 

curativo. 

Toda técnica para manipular o dispositivo deve ser estéril e após retirada a 

fita adesiva deve-se verificar se o tamanho do cateter esta pertinente. Além disso, é 

indispensável fechar o curativo com uma fita que possa passar a oxigenação, 
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mantendo a integralidade do local, isso também facilita a não ocorrer quaisquer 

infecções (MONTEIRO; et al., 2015, p.5)  

 Segundo Monteiro et.al. (2015, p.5) relata que além dos cuidados 

diários com o curativo é importante avaliar a permeabilidade do cateter, e isso é feito 

a partir da salinização do cateter que consiste em usar uma solução salina e 

introduzir no cateter de forma que este não obstrua. Alguns estudos mostram a 

eficiência da vitamina c para realizar esse procedimento  

 Além desses fatores diários a serem avaliados ainda é importante salientar a 

observação em soluções a serem infundidas e o sitio do cateter. As soluções a 

serem infundidas devem ser observadas quanto a sua densidade, hemoderivados 

devem ser infundidos em cateteres acima de 3.8 F, quanto que na neonatologia os 

cateteres, em geral, possuem 2.0 F, outras soluções podem formar cristais 

obstruindo o cateter. Quanto ao sítio do cateter é importante salientar a observação 

em seu trajeto e se há sinais flogísticos, importante a visualização e toque 5 cm 

acima da inserção, dessa forma, verifica-se a possibilidade de haver trombos ou 

infiltração de soluções. (MONTEIRO; et. al.; 2015, p.6). 

 Os fatores apresentados mostram como o enfermeiro deve ter conhecimento 

sobre todo processo de implantação e manutenção do PICC, pois qualquer pequeno 

sinal de anormalidade no neonato, o enfermeiro deve estar apto a tomada de 

decisões imediatas, até mesmo em caso de necessidade do cateter antes do tempo 

necessário para o tratamento (MONTEIRO; et. al.; 2015, p.6). 

3.3 RETIRADA DO DISPOSITIVO PICC 

Camargo (2007, p.37) relata que a retirada do PICC pode ser devido ao final 

do tratamento por terapia venosa, rompimento do cateter, local de posicionamento 

errado, infiltração de soluções, presença de infecção ou inflamação. Diante de um 

desses pontos encontrados o enfermeiro deve providenciar a retirada do cateter 

imediatamente, interrompendo a terapia venosa. 

 Para Vieira et al.(2013, p.89) é importante que o cateter fique ate o final 

do tratamento, mas pode haver ocasiões que será necessário retirá-lo, como 

sinais de infecção, sinais de trombose ou quaisquer complicações agravantes 



 

 

 

31 

que o cateter possibilite e que levem o neonato a regredir a terapêutica. Contudo 

é necessário ter precisão na decisão de retirada do cateter.  

Para realização da retirada do cateter é necessário técnicas precisas de 

forma a não prejudicar o neonato e agravar sua situação. A retirada deve ser feita 

lentamente e de forma asséptica. Uma técnica muito utilizada em caso de resistência 

do cateter é a realizar a vasodilatação com compressa de água morna por 30 

minutos. Se ainda assim o cateter mostrar resistência, o curativo deve ser realizado 

e aguardar 72h para remoção (CAMARGO; 2007, p.37). O neonato deve estar 

posicionado com o braço abaixo do nível do coração e após a retirada do cateter um 

curativo oclusivo e compressivo deve ser realizado. (FREITAS; NUNES; 2009, p.74). 

A retirada do cateter de forma a não prejudicar o neonato deve ser realizada 

com material específico que consiste em 1 par de luva de procedimento, 1 ampola 

de soro fisiológico a 0,9%, gazes estéreis, fita adesiva e métrica (ALLUCI; 2010, 

p.4). Em caso de infecção Monteiro et al. (2015, p.6) descreve que caso a infecção 

seja causada pelo cateter quando houver sua retirada é necessário cortar a ponta e 

enviar para a cultura, a fim de verificar qual o tipo de bactéria que causou a infecção 

e em seguida iniciar o tratamento. 

Sendo assim, a retirada do PICC consiste em detalhes técnicos e 

conhecimento científico, necessitando cada vez mais de enfermeiros habilitados e 

treinados, assim como sua equipe. O cuidado ao neonato com terapia venosa se faz 

muito meticulosa, um erro pode gerar agravos irreversíveis.  

3.4 COMPLICAÇÕES PELO USO DO PICC 

Apesar de o PICC ser um grande avanço tecnológico, utilizado na maioria das 

vezes, como cateter de primeira escolha, levando ao tratamento eficaz do neonato, 

existem complicações que podem surgir no período de utilização do cateter, e dessa 

forma medidas devem ser adotadas para que agravos não ocorram (CAMARGO; 

2007, p.38). 

Camargo (2007, p.38) relata complicações relacionadas à inserção do cateter: 

 Dificuldade de Progressão: é resultado do posicionamento inadequado do 

paciente, espasmo venoso, numero errado do cateter, dissecção venosa 

prévia, endurecimento dos tecidos, oclusão das válvulas e bifurcação da 
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válvulas. Outra hipótese é a medição feita de forma incorreta ou anomalia da 

anatomia do neonato; 

 Arritmia cardíaca: ocorre a excitação da parede do miocárdio e isso pode 

ocorrer devido a ponta do cateter adentrar no átrio ou ventrículo direito. Para 

resolver essa problemática é necessário tracionar um pouco o cateter e 

refazer o RX; 

 Punção arterial: acontece quando, por erro de análise, a artéria é puncionada. 

No momento da punção o cateter é expulso do orifício devido à pressão do 

sangue artérias; 

 Embolia: ocorre durante a inserção do cateter, o qual pode quebrar 

externamente. Um Rx deve ser solicitado com a necessidade de visualização 

do embolo. 

Camargo (2007,p. 39) relata ainda complicações relacionadas a pós inserção do 

cateter: 

 Flebite - complicação fácil em neonato ocorre devido ao posicionamento 

errado do cateter junto com a entrada de líquidos com muita osmolaridade ou 

irritantes. Pode ser mecânica, química ou bacteriana; 

 Infecção Sistêmica - Causada por Estafilococos aureus e Estafilococos 

coagulase negativa;; 

 Fratura do cateter com potencial embolia – a pressão do embolo pode 

ocasionar a fratura do cateter, durante a salinização é importante ter esse 

cuidado. Outros fatores como fixação errada e dano ao corpo do cateter 

também podem causar esse agravo; 

 Oclusão do cateter - pode acontecer devido ao flush inadequado, retorno 

sanguíneo em grande quantidade, medicações que cristalizam ou possuem 

baixa solubilidade; 

 Trombose – depende da localização do cateter. Um fator importante é a ponta 

do cateter posicionada na veia subclávia; 
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 Migração do cateter – ocorre por movimentação insistente no local da 

inserção do cateter, também por fixação errada e alteração na pressão 

intratorácica. Pode ocorrer o tamponamento cardíaco, o que torna irreversível 

esse agravo. 

Observou-se que os agravos, em sua maioria são consequências de alguma 

falha durante a inserção do cateter ou durante sua manutenção, evidenciando a 

necessidade de um profissional qualificado que possa manipular o cateter PICC com 

plena destreza. O enfermeiro deve cada vez mais se capacitar e capacitar sua 

equipe, a fim de que complicações não ocorram e o neonato possa tratar apenas da 

patologia inicial, não adquirindo agravos (CAMARGO; 2007, p.38). 

. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificou-se que o conhecimento detalhado do enfermeiro no que tange a 

anatomia e fisiologia do neonato, pode fazer com  que erros não sejam cometidos no 

processo de utilização do cateter PICC. Além disso, a precisão no momento da 

colocação do cateter pode ficar mais evidente o tornando cateter central. Conhecer a 

fisiologia pode construir o conhecimento pertinente a erros que possam ocorrer. 

Verificou-se que o conhecimento assíduo de neonatos que podem utilizar o 

dispositivo, pode fazer a diferença, pois entende-se que os benefícios que o cateter 

possui no tratamento pode depender da avaliação precisa do enfermeiro e que maior 

parte das desvantagens apresentadas estão relacionadas ao pouco conhecimento 

do profissional que realiza o procedimento. 

Em relação ao procedimento de inserção do PICC, verificou-se a necessidade 

do conhecimento detalhado desde o momento da escolha, passando pela 

manutenção até sua retirada. Notou-se que se faz necessário uma comissão para 

que todo o procedimento operacional possa ser desenvolvido de forma que a terapia 

do neonato seja estabelecida trazendo melhoras e excluindo possibilidades de 

agravos.  

Conclui-se assim, que estudos periódicos devem ser realizados, para que 

protocolos e conhecimentos científicos possam ser implantados e dessa forma, fazer 

com que o enfermeiro possa ter acesso a novos dados e assim possa definir 

estratégias em todos os momentos da assistência ao neonato que são indicados 

para utilização do PICC. 



 

 

 

35 

REFERÊNCIAS 

 

ALUCCI, Ferrari Fernanda, Gerente de Enfermagem do Hospital Santa Cruz, 
Protocolo de Instalação de Cateter Venoso Central de Inserção Periférica 
PICC- Atualizado em 20/08/2010, acesso em 14 de janeiro de 2015 e disponível 
em: http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/Protocolo-PICC.pdf. 

BELO, Marcela Patricia Macêdo; SILVA, Roberta Albuquerque Mello de Castro; 
NOGUEIRA, Isis Larissa Maia; MIZOGUTI, Daniele Pereira; VERTUNA, Claudiane 
Maria Urbano. Conhecimento de Enfermeiros de Neonatologia acerca do 
Cateter Venoso Central de Inserção Periférica. Revista Brasileira de 
Enfermagem. 2012, vol.65, n.1, pp.42-48. 

BRASIL, Secretaria de Saúde de Minas Gerais – Regimento do Time de terapia 
Infusional do Hospital de Clinicas da Universidade Federal de Minas Gerais. 
Revista Ebserh, p. 73 – 77, 2015 

CARLOS, Cleyde Almeida; VIEIRA, Regiane Aparecida de Freitas; CORTEZ, 
Elaine Antunes; NASCIMENTO, Rogéria Maria da Silva; CARMO, Thalita Gomes. 
Cuidados de Enfermagem ao Recém Nascido com Cateter Venoso de 
Inserção Periférica : Revisão Sistemática de Literatura. Revista de Enfermagem 
Univesidade Federal de Pernambuco. v. 4, p. 1110 – 1117, 2010. 

CAMARGO, Patrícia Ponce de. Procedimento de inserção, manutenção e 
remoção do cateter central de inserção periférica em neonatos. Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo. 164 p. São Paulo, 2007. 

COFEN Resolução 258/2001: Inserção do Cateter Periférico Central Pelos 
Enfermeiros, 2001. 

COFEN / CTLN Parecer nº 15/2014 Legislação Profissional. Definição da Prática 
da Anestesia Local pelo Enfermeiro da Inserção do PICC. 2014 

COSTA, Letícia Celestino; PAES, Graciele Oroski. Aplicabilidade dos 
Diagnósticos de Enfermagem como Subsídio para Indicação do Cateter Central 
de Inserção Periférica. Revista Escola de Enfermagem Anna Nery, v.16, pag. 649 a 
656, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n4/02.pdf Acessado em 
07 de agosto de 2017. 

COSTA, Priscila, VIZZOTTO; Mirella de Paula Souza; OLIVIA, Cintia Luiza; 
KIMURA, Amélia Fumiko. Sítio de inserção e Posicionamento da Ponta do 
Cateter Epicutâneo em Neonatos. Revista de Enfermagem Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, v.21,p. 452 – 457. Rio de Janeiro, 2013. 

Decreto-lei nº 94.406, de 08 de junho de 1987: Regulamenta a Lei nº7498/86 sobre 
o exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da República 
Federativa do Brasil, Brasília, 1987.  

http://www.portaldaenfermagem.com.br/downloads/Protocolo-PICC.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ean/v16n4/02.pdf


 

 

 

36 

ESCOBEDO, Marlyn B. Entendendo a Transição Hemodinâmica ao Nascimento. 
5º Simpósio Internacional de Reanimação Neonatal, Gramado, 2014. 

FONSECA, João José Saraiva. Metodologia da pesquisa científica. Curso de 
Especialização em Comunidades Virtuais de Aprendizagem - Informática 
Educativa.Universidade Estadual do Ceará (UECE). Fortaleza, 2002. 

FREITAS, Edineia Machado de, NUNES Zigmar Borges.O Enfermeiro na práxis 
de cateter central de inserção periférica em neonato, REME- Revista Mineira de 
Enfermagem, V. 13.2, 2009 

GONÇALVES, Andreia; BLAQUES, Erika Doretto; Circulação Fetal e Neonatal. 
ESEFAP, Tupã, São Paulo, 2008, 

HARBAUGH; BL, TOMLINSON; PS, KIRSCHBAUM; M. Parents’ perceptions 
ofnurses’ caregiving behaviors in the pediatric intensive care unit. Issues 
Compr Pediatr Nurs, 2004. Páginas: 163-78. 

JANTSCH, Leonardo Bigolin. Saberes e Práticas da Enfermagem na Utilização do 
Cateter Venoso Central de Inserção Periférica em Neonatologia. Santa Maria, 
2014.  

JANTSCH, Leonardo Bigolin; NEVES, Eliane Tatsch; ARRUÉ, Andréa Moreira; 
KEGLER, Jaciara Jaquiele; OLIVEIRA, Cristiane Ruviario. Utilização do Cateter 
Central de Inserção Periférica em Neonatologia. Revista Baiana de Enfermagem, 
v. 28, n 3, pag. 244 a 251. Salvador, 2014. Disponível em: 
https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/viewFile/10109/8985  
Acessado em 06 de agosto de 2017. 

MATTOS, Sandra S.; Fisiologia da Circulação Fetal e Diagnóstico da Alterações 
Funcionais do Coração do Feto. Unidade de Cardiologia e Medicina Fetal do 
Hospital Português, Recife, 2012. 

MONTEIRO, Ana Paula Trindade Pessoa; VIANA, Jasieli Chaves; BATISTA, 
Leonardo. Cuidados de Enfermagem com o Cateter Venoso Central de Inserção 
Periférica ( PICC) em Unidade Neonatal. 

NOGUEIRA, Hebe Maria; FARIA, Veridiana Bernardes; ABREU, Renata Maria 
Dias. Impalntação do Cateter de Inserção Periférica na Unidade de Terapia 
Intensiva Neonatal e Pediátrica. Universidade Federal de Minas Gerais, 2008. 

SANTOS, Geraldo Julio Pitzer. Anatomia do Recém Nascido. Faculdade de 
Medicina de Petrópolis, 2006 

TEIXEIRA, Ana Cristina ; PEREIRA, Ellen de Lima, SILVA, Marina. O conhecimento 
da equipe de enfermagem sobre o manuseio do cateter central de inserção 
periférica – PICC em uma UTIN de um hospital do Sul de Minas. Universidade 
José do Rosário Vellano,Varginha, 2009 

VIEIRA, Anacilda Oliveira; CAMPOS, Franciely Maria Carrijo; ALMEIDA, Danyella 
Rodrigues; ROMÃO, Deise Ferreira; AGUILAR, Vania Deluque; GARCIA, Eva Couto. 

https://portalseer.ufba.br/index.php/enfermagem/article/viewFile/10109/8985


 

 

 

37 

Cuidados de Enfermagem em Pacientes Neonatos com Cateter Central de 
Inserção Periférica. Revista Eletrônica Gestão & Saúde Vol. 04 n° 02, ano 2013 p. 
188-99. 


