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RESUMO 
 
O cateter central de inserção periférica é um dispositivo utilizado mundialmente em neonatos 
internados em unidades de terapia intensiva neonatal, para infusão de medicamentos, soro 
sangue, hemoderivados e ainda para monitoração de pressão venosa central (PVC) por 
tempo superior a seis dias. Apesar de ser considerado seguro, estável e importante para o 
aumento da sobrevida dos neonatos pré-termo e de baixo peso, o número de complicações 
decorrentes é expressivo, pois demanda técnica e cuidados específicos por profissionais 
capacitados para sua inserção, manutenção e retirada.  O objetivo deste estudo foi identificar 
as complicações decorrentes do uso do cateter central de inserção periférica em neonatos e 
fatores associados. Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa com abordagem 
descritiva e qualitativa. Dentre as possíveis complicações locais, sistêmicas ou mecânicas 
circunstanciais, foram destaque: obstrução e mau posicionamento do cateter, flebite, infecção 
bacteriana e embolia pulmonar. Conclui-se que a maioria das complicações decorrentes do 
uso do cateter em questão estão associadas ao déficit de conhecimento e falhas na 
capacitação dos enfermeiros que vão realizar os procedimentos de inserção, manutenção e 
retirada do dispositivo no neonato. No entanto, podem ser prevenidas com investimento em 
educação permanente em saúde, para que os profissionais estejam aptos à tomada de 
decisão e a planejar melhor o cuidado de Enfermagem à beira do leito junto ao neonato, de 
modo a reduzir a incidência de complicações e prolongamento do tempo de permanência 
hospitalar, desempenhando uma assistência de qualidade. 

 
Descritores: Cateter Central de Inserção Periférica; Complicações; Neonato; Enfermagem. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 O PICC é um dispositivo intravenoso bioestável e biocompatível, bastante utilizado 

em neonatos em unidades de terapia intensiva e requer procedimentos invasivos complexos1. 

Constitui-se de lúmen único ou duplo constituído de poliuretano ou de silicone (de silicone são 

mais flexíveis e causam menor irritação à parede dos vasos), que é inserido através de uma 

veia superficial localizada nas extremidades do corpo, que com o auxilio de uma agulha, vai 

até o terço médio distal da veia cava superior ou inferior, adquirindo características de um 

cateter venoso central2,3.  

  O acesso venoso seguro é importante para o tratamento específico daqueles que se 
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encontra em elevado risco de óbito, desde o momento do nascimento até o 28º dia de vida4. 

O PICC possibilita a administração de antibióticos, hidratação intravenosa, infusão de 

concentração de glicose acima de 12,5%, infusão de sangue e hemoderivados, monitoração 

de pressão venosa central (PVC), por tempo superior a seis dias, podendo ser substituído 

também por cateter venoso umbilical5. 

  O fino calibre dos cateteres e a inserção nos vasos periféricos contribuem, sendo 

menos invasivos no momento da introdução torna o acesso vascular mais seguro e estável, 

tendo um aumento da sobrevida dos neonatos pré-termo e de baixo peso, o que resulta na 

redução da punção venosa e exposição do mesmo à dor e estresse6. 

  No Brasil, a implantação do PICC foi introduzida a Enfermagem por meio da 

resolução no 258/2001, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), cujo artigo 1 o 

considera lícito ao enfermeiro a inserção do cateter periférico central, no entanto 

complementa no artigo 2 o que todo enfermeiro que desejar desempenhar tal atividade 

deverá submeter-se a curso de qualificação ou capacitação profissional7.   

  As vias de acesso preferenciais em recém-nascidos são: • veia basílica: primeira 

escolha, larga em região cubital, mais lateralizada no antebraço, e com 4 a 8 válvulas; veia 

cefálica: menor do que a basílica, curso variável de 6 a 10 válvulas; veia axilar: veia larga, 

união da basílica com a braquial, mas deve-se ter atenção adicional para não puncionar a 

artéria braquial; veia jugular interna: proeminente, mais visível e pode aceitar um cateter de 

maior calibre; veia femoral: abaixo do acesso do ligamento inguinal, de difícil 

posicionamento8.  

  Na rotina em unidades de terapia intensiva, o enfermeiro é o principal responsável 

pela punção venosa com a utilização do PICC e é continuamente desafiado a melhorar os 

métodos de prover acesso vascular periférico seguro, visando atender as necessidades dessa 

população vulnerável e preservar a integridade clínica9. De acordo com as diretrizes da 

Infusion Nurses Society, de 2008, o PICC só deve ser removido em casos de suspeita de 

infecção ou outras complicações não resolvidas, acompanhando o sítio constantemente já 

que não há intervalo para remoção, porém seguindo um protocolo institucional de acordo com 

dados da comissão de controle de infecção hospitalar10. 

As indicações para o uso do PICC incluem: terapias prolongadas (mais de uma 

semana), infusão de Nutrição Parenteral Total (NPT), administração de medicamentos 

vesicantes, irritantes e vasoativos, soluções hiperosmolares ou com PH não fisiológico, como 

é o caso de alguns antibióticos e quimioterápicos antineoplásicos11.  

As contraindicações estão relacionadas à administração de grandes volumes em 

bolus, queimaduras e infecção no local da punção, prejuízo do retorno venoso, situações de 

emergência, coleta de sangue em cateteres menores que 3.8 Fr, hemodiálise e não aceitação 

dos familiares ou responsáveis pelo paciente12.  
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O PICC apresenta vantagens, como a introdução do cateter apenas com anestesia 

local, conforto do neonato por não ser submetido ao estresse de inúmeras punções, 

procedimento à beira do leito sem a necessidade de deslocar o neonato para o centro 

cirúrgico, maior tempo de permanência do cateter, o risco de contaminação reduzido, menos 

complicações potenciais como pneumotórax e hemotórax, manutenção da rede venosa e por 

ser menos oneroso quando comparado com o cateter central inserido cirurgicamente2.  

Entretanto, há desvantagens como a demanda de observação rigorosa e radiografia 

para confirmação da localização da ponta do cateter, a necessidade da atuação de 

profissionais com capacitação e treinamento específico para realizar o procedimento e prestar 

os cuidados adequados na inserção, manutenção e retirada do cateter12.  

Estudos nacionais revelam que complicações ocorreram em 41% a 50,8% dos 

cateteres inseridos. Todavia, estudos internacionais mostraram uma incidência menor de 

complicações, entre 2,9% e 31,7%. As complicações mecânicas, infecciosas ou trombóticas 

limitam a funcionalidade deste dispositivo podendo levar à sua retirada antes do planejado, ou 

seja, não efetivamente13;3.  

Também é possível que ocorra a punção arterial, nestes casos é possível detectar o 

erro pela identificação da coloração sanguínea, pela pulsação da artéria e expulsão do 

cateter8. No período pós-inserção do PICC podem ocorrer flebite, que pode ter como causa 

química, mecânica ou infecciosa, infecções, a fratura do cateter com potencial risco de 

resultar em embolia, a obstrução do cateter; trombose e a ruptura do cateter. O tempo de 

permanência muito prolongado do dispositivo pode contribuir para a celulite causada por 

Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus aureus, infiltração, extravasamento de infusões 

vesicantes14.  

O enfermeiro deve ficar atento com aparecimento de exsudatos, edema, hipertermia, 

vermelhidão na pele e elevação das células brancas no sangue porque indicam infecção. 

Quando ocorrem as complicações infecciosas a infusão deve ser interrompida e reiniciada em 

outro membro além de realizar o tratamento adequadamente com antibióticos de acordo com 

a prescrição do médico, realizar o monitoramento dos sinais vitais e conduzir a cultura do 

dispositivo no óstio da inserção15. 

É necessário implantar uma prática padronizada, sistematizando a assistência de 

Enfermagem, com técnicas assépticas no manuseio do acesso vascular e assim prevenir 

possíveis complicações. A utilização da película transparente, para a fixação do cateter à pele 

favorece a visualização do óstio de inserção e permite a troca de vapor de água da pele, 

funcionando como barreira para os agentes externos. Isso inibe o crescimento bacteriano por 

um período de sete dias, enquanto o curativo convencional feito com gaze e fita hipoalérgica 

deve ser trocado a cada 48 horas14. A orientação do CDC para nonatos e crianças, é que a 

película permaneça por um período superior a sete dias se esta estiver em condições 
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ideais16.   

Diante desse contexto, objetivou-se por meio deste estudo identificar as principais 

complicações decorrentes do uso do PICC em neonatos e fatores associados. 

 
METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma revisão bibliográfica de cunho exploratório e descritivo, com 

abordagem qualitativa. A seleção dos artigos foi feita nas plataformas de busca eletrônica: 

Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs), Scientific Electronic 

Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e Medical Literature Analysis and 

Retrieval System Online (Medline), publicados em inglês ou português, entre os anos de 2002 

e 2018. Os descritores utilizados foram: cateter central de inserção periférica, complicações, 

neonato e Enfermagem. A triagem inicial do conteúdo dos manuscritos foi feita mediante 

leitura do resumo, e posteriormente a leitura na íntegra do conteúdo para seleção do material 

científico a ser utilizado de modo a alcançar o objetivo proposto. As informações pertinentes 

foram organizadas em um quadro com os seguintes dados: autor, ano de publicação, tipo de 

pesquisa, objetivo e as complicações associadas ao uso do PICC e fatores associados, para 

posterior discussão dos resultados e elaboração das considerações finais. 

 
RESULTADOS 

Foram encontrados 57 manuscritos relacionados ao tema em questão, destes vinte 

foram selecionados conforme os dados respondiam ao objetivo deste estudo. O quadro 

incluiu: autor, ano de publicação, tipo de pesquisa, objetivo e foram as principais 

complicações do uso do PICC em neonatos.  A maioria das citações presentes no quadro 

(quinze) tratam-se revisão da literatura e apenas cinco pesquisas de campo, o que reforça a 

necessidade de mais investimentos em pesquisas de investigação, para que sejam 

elaboradas propostas de intervenção que venham promovam a prevenção das complicações 

decorrentes do uso do PICC em neonatos e a exposição destes a um elevado risco de óbito. 

As complicações mais citadas foram: flebite, extravasamento de substâncias 

vesicantes e infiltração, obstrução e ruptura do cateter. As menos citadas, porém não menos 

graves foram: mau posicionamento e migração do cateter, infecção, sepse, trombose, 

embolia, arritmia cardíaca, pneumotórax, hidro tórax, hemotórax, hidro mediastino, fístula 

arteriovenosa, perfuração do miocárdio e diferentes fatores associados, conforme se observa 

no quadro 01. 

 

QUADRO 01: Artigos que abordam as principais complicações decorrentes do uso do PICC 

em neonatos e fatores associados. 
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Autor Ano Tipo de 
pesquisa 

Objetivo Principais Complicações 
do uso do PICC em 
neonatos e fatores 

associados 

BAGGIO et. 
al

13
. 

 
 

2010 Revisão da 
literatura 

Descrever a utilização na 
prática do uso de PICC na 
UTIN. 

Flebite, extravasamento da 
infusão, infecção, trombose, 
deslocamento prematuro, 
sepse, embolia, oclusão e 
ruptura. 

BAIOCCO 
et al

17
. 

2013 Revisão da 
literatura 

Compreender as relações 
de poder vivenciadas por 
enfermeiras durante o 
manejo do PICC. 

Extravasamentos, infiltrações e 
necrose. 

BOWDEN & 
GREENBE
G

18
  

2005 Revisão da 
literatura 

Descrever o perfil 
epidemiológico de 
neonatos que utilizam 
PICC. 

Complicações locais: 
obstrução do cateter, flebite, 
infiltração, extravasamento, 
trombose, sangramento e mau 
funcionamento. Complicações 
mecânicas: Rupturas, tração, 
migração. Complicações 
sistêmicas: infecção de 
corrente sanguínea ou sepse. 

CARDOSO 
et al

19
. 

 
 

2011 Revisão da 
literatura 

Identificar as evidências 
científicas sobre métodos 
de avaliação da infiltração 
relacionada à terapia 
intravenosa periférica 
em recém-nascido e 
crianças. 

Infiltração. 
 

COSTA et 
al

20
.  

2012 Revisão da 
literatura. 

 

Avaliar as complicações 
infecciosas, relacionadas 
ao uso do cateter venoso 
central em recém-nascidos 
e crianças. 

Infiltração, extravasamento, 
flebite, obstrução, infecção de 
corrente sanguínea, infecção 
do sítio de inserção, embolia, 
migração da ponta, tração 
acidental, arritmias, 
tamponamento cardíaco, 
ruptura do cateter, trombose e 
edema de membros. 

FRANCES-
CHI & 
CUNHA

1
 

 

2010 Revisão da 
literatura 

Conhecer a visão de uma 
equipe de enfermagem em 
relação à utilização do 
PICC na UTIN. 

Pneumotórax, hidro tórax, 
hemotórax, hidro mediastino, 
fístula arteriovenosa, 
perfuração do miocárdio. 

MACHADO 
et al

21
. 

2013 Revisão da 
literatura 

Construir um Guia de 
cuidados em terapia 
intravenosa periférica com 
a equipe de enfermagem 
de uma unidade de terapia 
intensiva neonatal (UTIN). 

Infiltração, flebite e 
extravasamento. 

MARGOTO 
et al

22
. 

 
 

2010 Revisão da 
literatura 

Descrever as medidas 
educativas que permitem  
evitar complicações que 
ocasionem a retirada do 
dispositivo. 

Perfuração e extravasamento 
em pelve renal e irritação 
mecânica do cateter, 
Trombose e embolia. 

MODES et 
al

23
. 

 
 
 

2011 Descritivo 
exploratório, 
documental, 

com 
abordagem 
quantitativa. 

Caracterizar a utilização do 
PICC em uma UTIN. 

Infiltrações e flebites 

MONTES et 
al

24
. 

2011 Descritivo, com 
abordagem 
qualitativa. 

Analisar os saberes e as 
práticas que sustentam o 
manejo do PICC pela 
Equipe de enfermagem em 
UTIN. 

Oclusões, ruptura, 
extravasamento, exteriorização 
acidental, infecção, flebites e 
mau posicionamento. 

OLIVEIRA 
et al

7
. 

2018 Revisão da 
literatura 

Revisar na literatura 
científica as principais 
complicações relacionadas 
ao PICC. 

Relacionadas a inserção:  
dificuldade de progressão, mal 
posicionamento do cateter, 
hemorragia, hematoma e 
arritmia cardíaca. Pós 
inserção: flebite, que pode ter 
como causa química, 
mecânica ou infecciosa, 
infecções, a fratura do cateter 
com potencial risco de resultar 
em embolia, a obstrução do 
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cateter; trombose e a ruptura 
do cateter. 

ORMOND 
et al

25
. 

2010 Revisão da 
literatura 

Identificar evidências 
científicas que investiguem 
os cuidados e limitações 
no manejo do Cateter 
Central de Inserção 
Periférica em 
Neonatologia. 

Flebite bacteriana, obstrução 
do cateter, ruptura do cateter, 
extravasamento da infusão, 
migração do cateter. 

 

PAIVA et 
al

26
. 

 
2011 

 
Revisão de 

literatura 

Caracterizar a utilização do 
cateter central de inserção 
periférica (PICC) em uma 
UTIN. 

Tração do cateter. 
  

PAULSON 
& MILLER

27
 

2008 
 

 
Revisão da 

literatura 

Avaliar as complicações 
infecciosas, relacionadas  
ao uso do cateter venoso 
central em recém-nascidos 
e crianças. 

Migração da ponta do cateter, 
arritmias, derrame pericárdico, 
complicações pulmonares 
embolia por cateter, 
tamponamento cardíaco. 

 
PETTIT & 
WYCKOFF

2

8
 

 
2007 

 
Revisão da 

literatura 

Avaliar as complicações 
infecciosas, relacionadas  
ao uso do PICC em recém-
nascidos e crianças. 

Perfuração do miocárdio, 
tamponamento cardíaco, 
Derrame pleural, pneumotórax, 
hidrotórax, obstrução, ruptura 
do cateter, Flebite, 
sangramento excessivo, 
trombose infecção da corrente  
sanguínea ,sepses, tração do 
cateter. 

REIS et al
29

. 2011 Revisão da 
literatura 

Traçar o perfil de indicação 
e utilização do PICC na 
realidade assistencial da 
UTIN de um hospital 
universitário do sul do 
Brasil. 

Fratura e obstrução do 
dispositivo. 
 

 
 

Fonte: própria. 

 
 

DISCUSSÃO 

 
A flebite mecânica, química e infecciosa são complicações frequentemente 

observadas com o uso do PICC. A flebite mecânica se dá em função de um trauma 

durante a inserção, remoção ou movimentação no interior do vaso, sendo evidenciada no 

prazo de 48 a 72 horas. A flebite química em decorrência de medicações irritantes ou 

medicações diluídas de maneira incorreta ou à mistura de medicamentos incompatíveis, 

infusão muito rápida e a presença de partículas não diluídas, ocorrendo agressão à 

parede venosa. E a flebite infecciosa é a inflamação da parede venosa, em função da 

invasão por microrganismos decorrente de falha na técnica asséptica durante o 

procedimento de inserção e manutenção do cateter2.  

Baggio et al. (2010) destaca a flebite, em resposta ao extravasamento da infusão, 

infecção, trombose, deslocamento prematuro, sepse, embolia, oclusão e ruptura do 

cateter. Os cateteres de calibre estreito, sobretudo os de silicone, podem romper-se 

quando manuseados inadequadamente ou em decorrência do excesso de pressão no 

flush exercida pela utilização de seringas menores que 10 ml. Além disso, o uso de 

solução alcoólica pode ressecar o cateter, favorecendo a ruptura. E pressões exercidas 

durante o procedimento de permeabilização do PICC podem causar seu rompimento13.  

Complicações semelhantes que podem levar à remoção não eletiva do PICC 
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foram detectadas num estudo realizado por Franceschi et al. (2010), como: infecção de 

corrente sanguínea relacionada a cateter, infecção do sítio de inserção, embolia, 

migração da ponta, tração acidental, arritmias, tamponamento cardíaco, pneumotórax, 

hidro tórax, hemotórax, hidro mediastino, fístula arteriovenosa, perfuração do miocárdio, 

trombose e edema de membros1. Segundo Mendonça et al. (2011), a incidência de 

infecção do neonato associada ao uso do PICC no Brasil varia de 3,2 a 40,4 episódios 

por mil dias de cateter e a mortalidade atribuída a essa topografia varia de 6,7% a 75%32.  

Paiva (2011) chama a atenção para a tração do dispositivo, que pode ocorrer, 

acidentalmente, durante a troca de curativo, ocasionando migração da ponta do cateter 

para outro local, alojando-se em uma localização periférica e, o consequentemente, 

interferindo na terapia medicamentosa26. 

Cardoso et al. (2011), relata que a infiltração é uma complicação local, definida 

como a administração inadvertida de soluções não vesicantes nos tecidos adjacentes e 

que recém-nascidos possuem maior risco de agravamento das lesões em razão da 

limitação do espaço extra vascular, destacando o couro cabeludo e dorso das mãos e 

pés, onde são locais mais utilizados para realização da inserção do PICC19. 

Baiocco (2013) verificou diversas complicações, entretanto identificou a infiltração, 

flebite, extravasamento e trombose como menos frequentes, o que contraria a maioria 

dos autores citados neste estudo.  A trombose é causada pela aderência de fibrina e 

plaquetas, formando o trombo que causa a obstrução do cateter e lúmen do vaso 

sanguíneo como resultado de traumas no tecido venoso, interrupção da terapêutica por 

longo período, refluxo de sangue pelo cateter, velocidade lenta da infusão e 

coagulopatias17. 

Costa et al. (2012) citam a infiltração, extravasamento, flebite, obstrução, infecção 

do sítio de inserção, embolia, migração da ponta, tração acidental, arritmias, 

tamponamento cardíaco, ruptura do cateter e trombose, o que concorda com a maioria 

das complicações detectadas em diferentes estudos e a necessidade de retirada do PICC 

de forma não eletiva20. Oliveira et al. (2018) relatam que a incidência destas 

complicações varia conforme o tipo do cateter utilizado, a frequência de manipulações, o 

tempo de permanência e fatores pessoais, que predispõem os neonatos ao agravamento 

do quadro clínico, possibilidade de colonização dos dispositivos por bactérias e fungos e 

sepse, aumentando as taxas de morbi-mortalidade7. 

Machado et al. (2013) também abordam a flebite, infiltração e extravasamento 

como eventos adversos relacionados ao uso do PICC. A infiltração do acesso venoso 

periférico pode decorrer da má perfusão periférica e visualização inadequada do local de 

infusão venosa. Os primeiros sinais de irritação no local de punção são caracterizados 

por eritema, calor, dor, edema, pele fria, descoloração da pele, redução da mobilidade do 
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membro e infusão lenta ou parada. O cuidado de Enfermagem que pode ser aplicado em 

caso de infiltração é elevar o membro por um período de 24-48 horas, o que melhora o 

retorno venoso, promove a absorção venosa e diminui o edema21. 

Para Montes et al. (2011), as principais complicações que levam à retirada do 

PICC são: oclusões, ruptura, extravasamento, exteriorização acidental, infecção, flebites 

e mau posicionamento. A oclusão do cateter impede ou dificulta a aspiração de sangue, 

levando à perda da permeabilidade do cateter24.  

 Os estudos realizados por Paulson e Miller (2008), revelam que a perfuração do 

miocárdio, tamponamento cardíaco, derrame pleural, pneumotórax, hidro tórax, 

obstrução, ruptura do cateter, flebite, sangramento excessivo, trombose, sepse e tração 

do cateter são menos frequentes e/ou raras em decorrência da implantação do PICC. 

Porém, estas complicações podem ser evitadas, quando há planejamento para identificar 

o melhor ponto de inserção até a articulação clavícula-esternal, pois alguns requerem 

ajustes que se dão após confirmação do raio X27. 

Para Bowden e Greenbeg (2005), as taxas de complicações associadas ao uso do 

PICC são menores quando comparadas aos cateteres inseridos por procedimento 

cirúrgico, porém ressalta-se a ocorrência de complicações graves como: derrames 

pleurais e pericárdios, tamponamento cardíaco, perfuração do miocárdio, arritmias 

cardíacas, pneumotórax, trombose vascular, embolia pulmonar, fratura e migração do 

cateter18. As arritmias cardíacas, atriais ou ventriculares, ocorrem devido ao mau 

posicionamento na inserção ou migração do cateter para o átrio direito, podendo causar 

irritação do miocárdio, gerando ritmo cardíaco irregular, dispneia e hipotensão14. O 

derrame pleural, pneumotórax e o hidro tórax ocorrem devido à perfuração de uma veia 

central durante ou após a inserção do cateter, bloqueio do ducto torácico pela presença 

de trombos ou pela ponta do cateter, erosão do vaso sanguíneo devido ao contato com o 

cateter28.  

Pettit, Wyckoff (2007) citam a perfuração do miocárdio, tamponamento cardíaco, 

derrame pleural, pneumotórax, obstrução, ruptura do cateter, tração do cateter e sepse, 

como complicações que podem levar à remoção não eletiva do PICC. A perfuração do 

miocárdio, o derrame e o tamponamento cardíaco resultam do contato da ponta do 

cateter com o músculo cardíaco a cada contração, desencadeando a formação de 

trombos devido à lesão constante ou a perfuração do músculo cardíaco28.  

Reis et al. (2011) apontaram a fratura e obstrução do dispositivo como 

complicações mais raramente encontradas após a inserção do PICC. A obstrução pode 

ocorrer devido à movimentação excessiva do neonato, mau posicionamento do cateter, 

também caracterizada por dobras ou compressão extrínseca do lúmen, fixação 

inadequada do cateter ocasionada pela não aderência do curativo na pele29.  
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Medidas como higienização das mãos, antes e após a manipulação do cateter, 

utilização de proteção de barreiras máximas (EPI’s), preparo da pele com gluconato de 

clorexidina, seleção do sítio de inserção, revisão da necessidade de permanência do 

cateter, troca correta do curativo em 24 a 96 horas e identificação da data de troca deste, 

são fundamentais para a manutenção da saúde do neonato30. 

A incidência de sepse relacionada ao PICC é baixa quando comparada a de 

outros dispositivos centrais, devido à concentração reduzida de microrganismos do braço 

se comparado com o tórax. Mas pode estar relacionada com técnica asséptica 

inadequada, utilização de materiais contaminados, cateteres de múltiplos lúmens, 

manipulação excessiva do dispositivo, maior tempo de duração da terapia, 

susceptibilidade do neonato e doenças de base31. 

A infecção, cuja incidência varia entre 2 e 3%, pode estar relacionado à 

contaminação microbiana da infusão ou do cateter, sendo esta a fonte mais comum das 

infecções locais. A infecção por Stafylococcus Coagulase negativo é comum, no entanto 

são consideradas menos graves, de início insidioso e progressivo, com bom prognóstico 

e 90% de sobrevida33. Os bacilos Gram negativos correspondem a 25%, os Enterococcus 

a 10% e os fungos 9%. Infecções causadas por Gram negativos e fungos são graves e 

geralmente têm progressão rápida e muitas vezes são fatais22. 

Ormond et al. (2010) também apontam a infecção local, obstrução e mau 

posicionamento do cateter. A obstrução seja ela parcial ou completa, pode impedir ou 

dificultar a aspiração de sangue, levando à perda da permeabilidade do cateter. Fatores 

que contribuem para essa complicação incluem o tipo de material do dispositivo, o 

calibre, a composição da solução a ser administrada e os vários tipos de conexões 

utilizadas25. As tentativas de desobstrução do cateter sempre trazem o risco de ruptura, 

mesmo quando são utilizadas substâncias trombolíticas, pois há a possibilidade de 

infundir essas substâncias em dispositivos que já estão totalmente obstruídos14.  

Modes et al. (2011), afirmam que complicações como embolia e infiltração podem 

levar a remoção do PICC. A embolia é causada pela quebra de uma parte do cateter e 

seu fragmento que migra para a circulação sanguínea, podendo se deslocar para o tórax. 

A embolia gasosa é incomum, no entanto, quando há ocorrências é fatal, pois pode 

ocasionar o acúmulo de ar no equipo do dispositivo e desligamento no sistema de 

infusão23.  

Percebe-se um consenso entre a maioria dos autores quanto às complicações 

decorrentes do uso do PICC, sejam elas mais ou menos frequentes, quanto à 

necessidade de maior conhecimento e cuidado quanto à utilização do PICC em neonatos.  
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CONCLUSÃO 

 
   O PICC representa um avanço tecnológico para aumentar a sobrevida de 

neonatos que se encontram em unidades de terapia intensiva neonatal, embora possam 

ocorrer complicações em decorrência do seu uso de forma inadequada, seja pela 

atuação de profissionais com falhas no conhecimento baseado em evidências e pouca 

habilidade técnica ou qualquer outro fator. Acredita-se que estas complicações, apesar 

de serem expressas na literatura como de baixo risco, podem ser prevenidas por uma 

sistematização da Assistência de Enfermagem e investimentos em educação permanente 

em saúde, especialmente por parte dos enfermeiros que realizam a inserção, 

manutenção e retirada do PICC em neonatos e permanecem mais tempo junto ao 

enfermo, podendo atuar maneira eficaz e segura.   

   Conclui-se que apesar da ocorrência de diversas complicações decorrentes do 

uso do PICC e os impactos relevantes em relação à saúde e a segurança do paciente, 

este é, segundo a literatura, um dispositivo seguro e traz vários benefícios aos neonatos 

que necessitam de acesso venoso por tempo prolongado.  
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