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1. RESUMO 

Este estudo teve como objetivo descrever a assistência de enfermagem nas 

complicações relacionadas ao PICC em pediatria. O método foi a pesquisa 

bibliográfica utilizando artigos, livros e teses publicados entre 2007 a 2015. Os 

resultados foram discutidos segundo as complicações com o PICC, como: flebite, 

obstrução do cateter, ruptura do cateter, migração da ponta e sepse. 

2. INTRODUÇÃO  

Conforme Oliveira et al  (2014), o cateter central de inserção periférica (PICC) 

é um dispositivo intravenoso central longo, introduzido através de uma veia 

periférica e posicionado na veia cava superior ou inferior. 

 As indicações para o PICC podem estar relacionadas à prematuridade, 

imunodepressão, acesso vascular difícil, antibióticoterapia/quimioterapia, nutrição 

parenteral total, terapia analgésica, fármacos vasoativos, vesicantes ou irritantes 

(HARADA; PEDREIRA, 2011).       

Verificamos na literatura um elevado índice de complicações relacionadas ao 

uso do picc em pediatria, resultando na limitação ou diminuição do tempo de 

permanência do dispositivo e sua retirada antes do término da terapêutica 

programada. Este estudo visa subsidiar a equipe de enfermagem na identificação 

precoce das complicações relacionadas ao uso do PICC na pediatria, garantindo 

um acesso seguro e sucesso na terapêutica. 

3. OBJETIVO 

Descrever a assistência de enfermagem nas complicações relacionadas ao 

PICC em pediatria. 

 

4. METODOLOGIA  

            O método deste estudo foi à pesquisa bibliográfica, utilizando materiais 

como: livros, artigos científicos e teses, publicados no período de 2007 a 2015. As 

fontes investigadas foram BVS,BIREME e bases de dados eletrônicas SCIELO e 

LILACS utilizando as palavras chave: PICC; cuidados com o PICC; remoção do 

PICC e cuidados de enfermagem com o PICC. 

 

 



5. DESENVOLVIMENTO 

 Conforme Camargo et al (2007), os profissionais devem estar atentos aos 

riscos envolvidos no uso deste dispositivo, que está associado a algumas 

complicações que podem ocorrer na inserção, enquanto o cateter percorre o trajeto 

venoso, durante a sua manutenção e remoção. 

Algumas complicações potenciais podem levar à remoção não eletiva desse 

cateter, como: infiltração, extravasamento, flebite, obstrução, infecção de corrente 

sanguínea, infecção do sítio de inserção, embolia, migração da ponta, tração 

acidental, arritmias, ruptura do cateter, e outros (COSTA et al, 2012; BAGGIO; 

BAZZI; BILIBIO, 2010). 

  As complicações contribuem significativamente para o aumento das taxas de 

morbidade e mortalidade dos pacientes portadores do PICC, antecipando a remoção 

não programada do cateter e tendo que expor à nova cateterização venosa para dar 

continuidade à terapêutica medicamentosa prescrita (COSTA et al, 2012). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

           A assistência de enfermagem será descrita segundo as possíveis 

complicações com o PICC em pediatria, que a criança pode vir a apresentar. 

     6.1 Flebite: Preconiza-se pouca movimentação durante a introdução do cateter e 

a fixação adequada do PICC para evitar retração na veia; escolha adequada do 

cateter (JESUS; SECOLI, 2007; BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010) 

     6.2 Obstrução: Realizar a manutenção da permeabilidade do cateter, com flush, 

com solução salina (SF 0,9 %) a cada seis horas, após administração de 

medicamentos e coleta de sangue (BAGGIO; BAZZY, 2010). Para complementar 

Camara; Chaves; Tavares (2007), afirmam que para manutenção do PICC deve-se 

utilizar seringa de 10 ml para salinização e para a lavagem deve ser realizada 

apenas com o dobro do volume do lúmen interno do cateter, pois qualquer liquido 

infundido a mais faz diferença em RNs, prematuros e críticos. 

     6.3 Ruptura do cateter: Recomenda-se utilizar seringa de 10 ml para a 

salinização devido à menor pressão e a lavagem do cateter deve ser apenas com o 

dobro do volume do lúmen interno ao cateter (CAMARA; TAVARES; CHAVES, 

2007). 



     6.4 Migração da ponta do cateter: Jesus; Secoli (2007) prescreve checar o 

posicionamento do cateter por meio de radiografia após inserção. 

 Realizar curativo adequado, priorizando o de filme transparente (BAGGIO; 

BAZZI; BILIBIO, 2010). 

 

     6.5 Sepse: Diante desta complicação indica-se a remoção do cateter (HARADA; 

PEDREIRA, 2011). 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BAGGIO, M. A.; BAZZI, F. C. S.; BILIBIO, C. A. C. Cateter Central de Inserção 

Periférica: descrição da utilização em UTI Neonatal e Pediátrica. Rev. Gaucha 

Enferm. Porto Alegre, v.31, n.1, p.70-6, mar. 2010. 

CAMARA, S. M. C.; TAVARES, T. J. L.; CHAVES, E. M. C. Cateter venoso de 

inserção periférica: analise do uso em recém-nascido de uma unidade neonatal 

pública em fortaleza. Rev. RENE. Fortaleza, v.8, n.1, p.32-7, jan/abr. 2007. 

CAMARGO, P. P. et al. Localização inicial da ponta de cateter central de inserção 

periférica (PICC) em recém nascidos. Rev. Esc. Enferm. USP. São Paulo, v.34, n.4, 

p.723-8, abr/nov. 2007. 

COSTA, P. et al. Prevalência e motivo de remoção não eletiva do cateter central de 

inserção periférica em neonatos. Rev. Gaucha Enferm. Porto Alegre, v.33, n.3, p. 

126-133, set. 2012. 

HARADA, M. J. C. S.; PEDREIRA, M. L. G. (Org.) Terapia intravenosa e infusões, 1. 

ed., São Caetano do Sul, SP: Yendis Editora, 2011. 

JESUS, V. C.; SECOLI, S. R. Complicações acerca do cateter venoso central de 

inserção periférica (PICC). Rev. Cienc. Cuid. Saude. Maringá, v.6, n.2, p. 252-260, 

abr/jun. 2007. 

OLIVEIRA, C. R. et al. Cateter central de inserção periférica em pediatria e 

neonatologia: possibilidades de sistematização em hospital universitário. Escola 

Anna Nery Revista de Enfermagem. Rio de Janeiro, v.18, n.3, p. 379-385, jul/set. 

2014. 


