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1. RESUMO: O PICC é um cateter central de inserção periférica sendo utilizado 

principalmente em neonatos. O PICC garante um acesso venoso central seguro para 

terapia intravenosa, porém é associado a diversas complicações. Este estudo, 

utilizando o método da pesquisa bibliográfica, visa descrever a assistência de 

enfermagem nas complicações com cateter central de inserção periférica - PICC no 

neonato. 

2. INTRODUÇÂO: O PICC é um dispositivo intravenoso inserido em veias das 

regiões periféricas e que progride, por meio de agulha e guias introdutoras, até a 

porção final da veia cava adquirindo características de cateter central (HARADA; 

PEDREIRA, 2011). 

A necessidade de indicação precoce do PICC é primordial para o sucesso da sua 

utilização, sendo os enfermeiros os profissionais responsáveis pela sua inserção 

segundo resolução nº 258/2001 do COFEN. 

Algumas complicações podem ocorrer tanto na inserção do PICC, como na sua 

manutenção e remoção. A elaboração de protocolos com dados referentes a todas 

as etapas do PICC previne complicações e sistematiza o cuidado (HARADA; 

PEDREIRA, 2011; SOUZA, 2015). Justifica se desta forma conhecer todos os 

aspectos relacionados ao PICC para que o enfermeiro possa estar atento aos riscos 

envolvidos no uso deste dispositivo. 

3. OBJETIVO: Descrever a assistência de enfermagem nas complicações com 

cateter central de inserção periférica - PICC no neonato. 

4. METODOLOGIA: Foi realizada uma pesquisa bibliográfica utilizando artigos das 

base de dados da BVS, publicados entre 2007 a 2017. Foram utilizados os 

descritores: Enfermagem Neonatal; Recém - Nascido; Cateterismo Venoso Central. 

5. DESENVOLVIMENTO: Não obstante, os inúmeros benefícios atribuídos ao uso 

do PICC, os profissionais devem estar atentos aos riscos envolvidos no uso deste 

dispositivo  que está associado a algumas complicações (JESUS; SECOLI, 2007; 

CAMARGO et al., 2008). 

Dentre as complicações mais comuns relacionadas ao CCIP no neonato estão: 1. 

Dor que causa desconforto a alterações fisiológicas, como queda na saturação de 

O2; 2.Dificuldade de Progressão do cateter sendo uma das complicações mais 

presentes que ocorre durante a inserção; 3.Posicionamento Inadequado sendo que 

o PICC só é considerado com posicionamento central quando está situado em veia 

cava superior quando inseridos por veias dos MMSS ou veia cava inferior quando 



inserido por veias dos MMII; 4.Obstrução do cateter que pode ser causada por 

formação de trombos, má posição da sua ponta contra a parede da veia, por dobra 

ou pinçamento de estruturas anatômicas; 5.Ruptura que pode ocorrer por aumento 

da pressão causada pelo uso de seringas inadequadas; 6.Dificuldade de remoção 

do PICC podendo estar associada a presença de flebite de venoespasmo; 7.Flebites 

que é definida com inflamação da veia, que vem acompanhada de dor, eritema, 

edema e cordão palpável e 8.Infecção é á complicação que coloca em risco a vida 

do neonato estando geralmente associada à técnicas não assépticas (SOUZA, 

2015). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Foram descritas as possíveis ações de 

enfermagem,  relacionadas á prevenção e intervenção nas complicações associadas 

ao cateter de PICC no neonato. 6.1 Dor: Recomenda se enrolar o RN, incluindo 

todas as extremidades que não serão usadas (SOUZA, 2015). Guimarães e Vieira 

(2008) salientam que o método não farmacológico apenas previne e ameniza a dor 

no RN, mas para a terapêutica ser completa é necessário a associação entre as 

intervenções farmacológicas e não farmacológicas. 6.2 Dificuldade de Progressão:  

Manter o ambiente aquecido, posicionar o RN com o braço formando um ângulo de 

90º em relação ao corpo, avançar o cateter suavemente e escolher o vaso e calibre 

apropriados (SOUZA, 2015). 6.3 Posicionamento Inadequado: Certificar se da 

localização inicial da ponta do cateter PICC, após o procedimento de sua inserção. É 

uma medida de segurança recomendada aos profissionais sendo que a confirmação 

da localização da ponta é feita por radiografia e o reposicionamento (tração) do 

cateter que deve ser realizado quando este se encontra intracardíaco (SOUZA 2015, 

CAMARGO et al.; 2008) 6.4 Obstrução: A prevenção da oclusão é feita com a 

avaliação do posicionamento do membro em que foi inserido o cateter: checar 

extensões, equipos e bombas de infusão; manter um curativo seguro; observar 

incompatibilidades entre as drogas; realizar flush, com solução salina antes e após 

as medicações. A desobstrução deve ser tentada pelo enfermeiro habilitado, 

utilizando a técnica de pressão negativa (SOUZA, 2015). 6.5 Ruptura: Não forçar a 

lavagem do cateter diante de uma resistência; utilizar seringas de 10 ou 20ml  para o 

flush; manter o curativo seguro, com adequada estabilização do cateter 

(SOUZA,2015). 6.6 Dificuldade de remoção: Recomenda se remover o cateter 

delicadamente; não forçar a tração, caso haja resistência aplicar compressas 

mornas para dilatar a veia (SOUZA, 2015). 6.7 Flebites: Medidas adotadas para a 



sua prevenção são: escolher um cateter de calibre menor, a fim de diminuir os danos 

à camada íntima da veia; higienizar as mãos antes de realizar procedimento; 

estabilizar o cateter e fixá-lo com adesivo transparente, evitando sua mobilização 

dentro da veia; e aplicar a escala de classificação de flebite durante o plantão 

(SOUZA, 2015). 6.8 Infecção: Medidas preventivas são: garantir  a técnica 

asséptica durante a inserção do cateter, restringir o número de manipulações do 

cateter, higienização freqüente das mãos; e manter técnica asséptica durante a troca 

de curativo e na manipulação das conexões (SOUZA, 2015).  

A remoção do cateter de PICC deve ser realizada diante de qualquer complicação 

que não possa ser solucionada ou que coloque em risco a vida do paciente 

(HARADA; PEDREIRA, 2011).  
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