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1. RESUMO 

 

A terapêutica intravenosa tem fundamental importância em pacientes que 

necessitam de tratamento com medicamentos, quimioterápicos, transfusões 

sanguínea, antibióticos, dentre outros, por tempo prolongado. Diversos tipos de 

dispositivos intravenosos estão disponíveis atualmente que possam ser utilizados na 

assistência de pacientes que necessitem destes tipos de tratamentos. O cateter 

central de inserção periférica (PICC) é considerado uma via de acesso venoso 

segura com vantagens e menores taxas de complicações quando comparada aos 

cateteres por procedimento cirúrgico. Porém sua manipulação é de alta 

complexidade e exige qualidade técnica qualificada por parte do enfermeiro para 

prestar uma assistência segura e de qualidade. Sendo assim, consideramos 

fundamental que o enfermeiro possua competência técnico científica, atualizando-se 

constantemente, para prestar uma assistência de enfermagem qualificada, visando o 

sucesso da terapêutica. Desta forma, este estudo objetiva trazer aos enfermeiros 

uma atualização nesta área da assistência, fornecendo ferramentas que os 

capacitem a cuidar de pacientes submetidos à inserção de PICC de forma segura e 

competente. Esta pesquisa tem como objetivo descrever as complicações 

relacionadas ao uso do cateter central de inserção periférica (PICC). 

Para isso foi realizado uma revisão integrativa da literatura a qual permite a síntese 

de múltiplos estudos publicados, realizada nas bases de dados virtuais, como Scielo, 

Dedalus, Lilacs, PeriEnf e BdEnf, pesquisando os seguintes descritores em saúde: 

cateter de inserção periférica, PICC, complicações. Os resultados mostram que as 

principais complicações são: Trombose venosa profunda, Embolia pulmonar, Mau 

posicionamento do cateter, Infecção e Obstrução do cateter. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

                O PICC é um cateter vascular de inserção periférica que, através de 

um dispositivo agulhado, funciona como guia para introdução até uma veia central 

(veia cava superior). É considerado como um dispositivo de acesso vascular seguro, 

por permitir a administração de fluidos e medicamentos que não podem ser 
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infundidos em veias periféricas diretamente na circulação central (LOURENÇO; 

OHARA, 2010). 

Nos últimos anos vem se intensificando os avanços tecnológicos em terapia 

intravenosa, beneficiando assim, pacientes de alto risco que necessitam de um 

acesso venoso seguro e por tempo prolongado. Esta terapêutica visa a 

administração de drogas vasoativas, antibioticoterapia, nutrição parenteral, 

analgésicos, quimioterápicos, monitorização hemodinâmica e, até mesmo, 

transfusões sanguíneas (CHEUNG et al., 2009). 

Existem algumas contraindicações gerais; tais como o retorno venoso 

prejudicado nos membros; necessidade da veia para outros propósitos, como 

cateterismo cardíaco ou fístula arteriovenosa, infecção, escoriação, queimaduras em 

regiões de punção, impossibilidade de identificar veias de tamanho adequado, 

trombose venosa, recusa paciente, familiar, rede venosa comprometida e em 

situações de emergência (VENDRAMIN, 2007). A escolha das veias basílicas e 

cefálicas vem sendo usada tendo índice de sucesso das passagens de PICC. A 

ponta do cateter devendo situar-se na veia cava superior foi confirmado em 98,9% 

adequados, por exames radiológicos (BAGGIO; BAZZI; BIBILIO, 2010). 

A utilização do PICC se tornou mais frequente no contexto das unidades de 

terapia intensiva neonatal, mas devido aos resultados positivos e baixo custo, foram 

empregados na terapia intravenosa em adultos. (COSTA et al., 2009). 

Os setores de maior utilização do PICC são UTI e Semi-Intensiva, Oncologia, 

Neonatologia, e sua escolha são devidas á baixo índice de infecção e por garantir 

um acesso venoso seguro (LAMBLET et al., 2005).    Segundo Baiocco; Silva 

(2010), O PICC está em expansão, devido aos resultados positivos de seu emprego 

por ser realizada beira-leito e pela utilização de materiais biocompatíveis 

favorecendo segurança e conforto ao paciente. 

A sepse irá ocorrer quando os microrganismos migrarem para a corrente 

sanguínea devida técnica asséptica inadequada, manuseio incorreto, materiais 

contaminados durante a inserção do cateter. Uma das principais causas da sepse é 

a nutrição parenteral devido à translocação bacteriana devido à parede do intestino 

está deficiente “Se o paciente apresentar febre deve ser investigado sepse 

relacionada ao cateter” (JESUS, 2007; SECOLI, 2007). 

Segundo estudo de Henkin et al. (2009), a sepse resulta de uma complexa 

interação entre o microrganismo infectante e a resposta imune, pró-inflamatória e 
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pró-coagulante do hospedeiro, Por muito tempo pensou-se que a sepse era 

decorrente de uma super estimulação do sistema imune. Entretanto, alguns estudos 

mostraram que a frequência de uma resposta inflamatória sistêmica exagerada é 

menor do que se pensava. A resposta do hospedeiro e as características do 

organismo infectante são as principais variáveis fisiopatológicas da sepse. Dessa 

maneira ocorre progressão da sepse quando o hospedeiro não consegue conter a 

infecção primária por resistência à opsonização, à fagocitose, a antibióticos e 

presença de superantígenos, A sepse é a causa mais comum de admissão em 

unidades de terapia intensiva (UTI) não coronarianas. 

O uso do cateter de PICC vem aumentando pois mantêm preservados os 

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

dispositivos vasculares centrais, causam menos desconforto e dor, diminuição do 

estresse do Paciente e da equipe de enfermagem por punções repetitivas, para 

manutenção e manipulação desse cateter, são necessários conhecimento e 

competência técnico-científica por parte dos profissionais de enfermagem (WONG, 

1999).  

 

 

3.OBJETIVO 

 

           Descrever as complicações relacionadas ao uso do cateter central de 

inserção periférica (PICC). 

 
 

4.METODOLOGIA 

 

Para elaboração deste trabalho foi realizado uma revisão integrativa da 

literatura a qual permite a síntese de múltiplos estudos publicados, o 

desenvolvimento da revisão integrativa inclui seis etapas, a constar 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. 

A questão de pesquisa utilizada foi: quais as principais complicações 

relacionadas ao uso do cateter central de inserção periférica? 
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A busca dos artigos ocorreu mediante consulta as bases de dados virtuais: 

Scielo, Dedalus, Lilacs, PeriEnf e BdEnf;  optamos por realizar limitação temporal 

para os artigos publicados nos últimos 10 anos na língua portuguesa. 

A avaliação dos estudos deu-se pela analise do delineamento de pesquisa de 

acordo com os conceitos de pesquisadores da área. 

A síntese dos dados extraídos apresenta de forma descritiva, contemplando a 

quinta e sexta etapa da revisão integrativa. 

Para seleção das publicações avaliou-se inicialmente o título e o resumo, de 

modo a confirmar se contemplavam a questão de pesquisa e se atendiam aos 

critérios de inclusão estabelecidos. 

Consideradas as palavras-chave: cateter de inserção periférica, PICC, 

complicações. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O estudo demostrou as principais complicações relacionadas ao cateter de 

PICC . 

A manutenção do cateter de PICC reque atenção, capacitação, e educação 

continuada dos profissionais de Enfermagem quanto ao manuseio do dispositivo. 

Diante disso o estudo poderá contribuir para a realização de medidas 

educativas, assistência de enfermagem com qualidade e, consequente, melhora da 

atuação dos profissionais a fim de evitar as complicações descritas e estabelecer a 

maior permanência do cateter durante o tratamento. 

A infecção pode estar relacionada à contaminação durante colonização da 

pele a partir de soluções contaminadas durante a punção, colonização da pele a 

partir de soluções contaminadas, e entrada de micro-organismos no sistema pelas 

conexões do cateter ou acessórios (JESUS; SECOLI, 2008).  

Por isso a Lavagem das mãos antes e após o manuseio com o PICC é a 

principal medida de prevenção contra infecção, também a realização de curativo do 

cateter com técnica estéril e troca do curativo de película transparente deve ser feita 

a cada sete dias ou quando necessário pelo Enfermeiro, trocar torneiras com no 

máximo 48 horas, e limpar as torneiras antes do manuseio com Álcool á 70%. 
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Para mantermos o cateter de PICC pérvio para seu funcionamento e prevenir 

a trombose venosa é importante a Lavagem do dispositivo com agua destilada após 

as medicações, essa lavagem do cateter é fundamental para evitar obstruções e 

coagulos. 

Após a administração de medicamentos deve- se proceder com alguns 

cuidados para se prevenir a oclusão do cateter, como a administração de solução 

salina a 0,9 %, utilizando técnica pulsátil para promover fluxo turbulento e limpar de 

modo adequado á parede do dispositivo. 

  A conservação da permeabilidade do dispositivo pode ser realizada com sua 

lavagem com solução salina em intervalos estabelecidos pela instituição (JESUS; 

SECOLI, 2008). 

Lembrando que seringa menor de 10 ml a pressão exercida é maior e isso 

pode levar o rompimento do cateter por essa razão recomenda-se a lavagem do 

cateter com seringa maior que 10 ml; 

Para um curativo ideal com a função de proporcionar o local da inserção um 

ambiente protegido, e de evitar que o cateter migre ou se desloque para locais 

inadequados recomenda-se Realizar radiografia após inserção do PICC para 

localizar a ponta do cateter e realizar Checagem e mensuração do cateter para 

certificar-se que não houve tração. 

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

4.1 MEDIDAS IMEDIATAS À INSERÇÃO DO PICC 

 

          Podem ocorrer complicações, quando a ponta do cateter estiver posicionada 

em locais incorretos, como no átrio direito ou migração para dentro do mesmo. O 

deslocamento da ponta do cateter é um problema comum e conhecido pelos 

neonatologistas. Esse deslocamento pode levar a um quadro letal de efusão 

pericárdica, tamponamento secundário à perfuração miocárdica. (CAMARGO, 2007)  

          É recomendada, portanto, aos profissionais atuantes no manejo do PICC uma 

medida de segurança após o procedimento de inserção do dispositivo que é 

assegurar-se da localização correta da ponta do PICC. (CAMARGO, 2007)  

          Segundo Camargo (2007), o posicionamento do cateter é verificado e 

assegurado, logo após sua inserção, por meio de radiografia. Essa é uma prática 
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comum em muitas instituições. Outra forma de verificar a posição do PICC é conferir 

diariamente o comprimento externo do cateter, evitando assim uma complicação 

previsível. 

          Jesus e Secoli (2008) citam que as taxas de complicações das pontas dos 

cateteres centralmente posicionados são baixas comparadas aos cateteres não 

centrais. É de extrema importância para redução do risco de complicações 

relacionado com o uso desse dispositivo a manutenção da ponta do cateter em 

posição central. (JESUS, SECOLI, 2008) (10) 

 

 4.2 – PREVENÇÃO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA (TVP) E 

EMBOLIA PULMONAR 

 

Para enquadramento em uma das categorias de risco para indicação de 

profilaxia, cada doente deve ser avaliado individual e cuidadosamente para o risco 

de desenvolver tromboembolismo venoso, levando-se em conta os vários fatores de 

risco e as contra-indicações do tratamento, especialmente o risco hemorrágico. A 

prescrição do método profilático deve ser o melhor, em termos de resposta do 

risco/benefício e do custo/benefício (MAFFEI 2002).  

A profilaxia medicamentosa é a mais efetiva na prevenção da TVP. Todo 

paciente portador clínico ou submetido a tratamento cirúrgico que vai permanecer 

acamado por período maior do que 24 horas deve ser submetido a profilaxia com 

Heparina não fracionada ou de baixo peso molecular (GARCIA et al., 2005).  

Indica-se a lavagem rotineira do cateter com solução fisiológica a 0.9% 

administrada em flushing, solução anticoagulantes ou agentes fibrinolíticos, como 

baixas doses de heparina ou varfarina para prevenir a formação do coágulo em 

pacientes oncológicos (VENDRAMIN, 2005). 

No cotidiano, deve-se avaliar diariamente o membro em que foi inserido o 

PICC, observar presença de edema, dor no tórax, ouvido ou mandíbula e medir a 

circunferência do membro (GORSKI et al., 2004) 

Para evitar esta complicação não se deve utilizar força ao lavar o cateter ou 

ao retirá-lo; em caso de suspeita de embolia por cateter, deve-se encaminhar o 

paciente à radiografia para observar a posição do êmbolo (TOMA, 2004). 

 

4.3 - PREVENÇÃO DE INFECÇÃO 
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Vendramim (2007) descreve que há necessidade da utilização de um curativo 

que promova barreira máxima no local da inserção do PICC. 

 Para Tames (2002) o uso de uma película transparente para inspeção diária 

do local de inserção do cateter, que seja impermeável aos micro-organismos e que 

permita a evaporação da água. 

 Phillips (2001) diz que o Enfermeiro deve fazer o curativo com técnica estéril, 

deve fazer a troca do curativo de película transparente a cada sete dias, e que a 

Lavagem do cateter é fundamental para evitar obstruções. 

 Deve – se fazer a troca do curativo a cada sete dias ou quando necessária 

troca das torneiras no máximo com 48 horas, lavagem das mãos antes e após o 

manuseio do PICC, limpeza das torneiras antes do manuseio com Álcool á 70%; 

também cabe ao Enfermeiro observar a integridade do óstio de inserção do cateter e 

a necessidade de troca do curativo quando o mesmo estiver úmido, sujo ou solto 

(RODRIGUES; CHAVE; CARDOSO, 2006). 

 

4.4 - OBSTRUÇÃO DO CATETER 

 

Para mantermos o cateter de PICC pérvio para seu funcionamento é 

importante proceder com alguns cuidados para se prevenir a oclusão do cateter, 

como a administração de solução salina a 0,9 %, utilizando técnica pulsátil para 

promover fluxo turbulento e limpar de modo adequado a parede do dispositivo.  A 

conservação da permeabilidade do dispositivo pode ser realizada com sua lavagem 

com solução salina em intervalos estabelecidos pela instituição (JESUS; SECOLI, 

2008). 

Lembrando que, em seringa com volume menor que 10 ml, a pressão 

exercida é maior e isso pode levar ao rompimento do cateter. Por essa razão, 

recomenda-se a lavagem do cateter com seringa maior que 10 ml. Em relação às 

seringas, quanto menor o volume da seringa, maior a pressão que ela pode gerar, 

expondo o paciente ao risco de ruptura do cateter. Assim orienta-se nunca usar 

seringas de 1, 3 e 5 ml, pois geram pressão de 150 Psi (7800 mmHg), 120 Psi (6200 

mmHg) e 90 Psi (4608 mmHg) (COELHO; NAMBA, 2009). 

Realizar a lavagem do PICC antes e após as medicações; Realizar radiografia 

após inserção do PICC para localizar a ponta do cateter (RODRIGUES; CHAVE; 

CARDOSO, 2006). 
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