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RESUMO

Os cateteres venosos centrais são dispositivos localizados na veia cava superior ou
inferior e tem como indicação a administração de drogas vesicantes e irritantes,
impossibilitadas de serem infundidas por via periférica. São utilizados em larga
escala nos hospitais na condução de pacientes que necessitam de tratamento
farmacológico de longa duração. Os objetivos do estudo foram: analisar a utilização
dos CVC em crianças internadas, identificar o perfil clínico-epidemiológico das
crianças em uso de CVCs, investigar as principais complicações relacionadas à
utilização de CVC em pediatria e relacionar a utilização de CVC com as variáveis
clínico-epidemiológicas das crianças hospitalizadas. Estudo descritivo, realizado em
um hospital público terciário da rede estadual do Ceará, referência Norte/Nordeste
em pediatria, atendendo exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde
(SUS). Participaram da população crianças com idade inferior a 18 anos internadas
no período de julho a setembro de 2013 sendo a amostra composta pelas crianças
que fizeram uso de CVC. Para coleta dos dados foi utilizado um formulário contendo
aspectos clínicos e epidemiológicos das crianças em uso de CVC. Os principais
resultados foram que a utilização dos CVCs se deu em uma população de crianças
do sexo masculino, idade < 1 ano e com peso <5 kg, acometidas por afecções
cardiopulmonares. A necessidade de mais de um acesso venoso central foi
observado por estarem relacionadas às condições clínicas da criança assim como
as complicações decorrentes ao seu uso, além de ter sido observado uma maior
tendência na utilização dos PICCs tendo como consequência um decréscimo das
dissecções venosas. Espera-se que o estudo contribua para o desenvolvimento de
ações que melhor planejem os novos rumos da TIV no hospital, com vista na
melhoria da atenção ofertada às crianças internadas e suas famílias.
Palavras Chaves: Enfermagem; Criança; Terapia Infusional; Cateter Venoso Central.

ABSTRACT

Central venous catheters are devices located in the superior vein cava or inferior and
as indicating the possibility of administration of vesicant and irritant drugs, unable to
be infused by peripheral route.They are used on a large scale in hospitals in the
management of patients requiring long-term drug treatment.The study objectives
were to analyze the use of CVC in children admitted to identify the clinical and
epidemiological profile of children using CVCs, investigate major complications
related to CVC use in pediatrics, relate the use of CVC with clinical and epidemiology
variables of hospitalized children and to compare the quality indicators TIV compared
to the recommended guidelines. This descriptive study in a tertiary public hospital
network state of Ceará, North /Northeast reference in pediatrics, exclusively serving
users of the Unified Health System (SUS). Participated in the population with children
under18 years old admitted in the period of July to September 2013. For data
collection a form containing clinical and epidemiological children using CVC aspects
was used.The main results were that the use of CVCs occurred in a population of
male children, age <1 year and weighing <5 kg, affected by cardiopulmonary
disorders, the need for more of a central venous access was noted for being related
to the clinical condition of the child as well as the complications arising from their use,
and a greater tendency in the use of PICCs resulting in a decrease has been
observed venous dissections. It is hoped that the study will contribute to the
development of actions to better plan the new directions of TIV in the hospital with
the purpose to improve the care offered to hospitalized children and their families.
Key Words: Nursing, Child, Infusion Therapy, Central Venous Catheter.
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1 INTRODUÇÃO
A evolução tecnológica na área da saúde iniciou-se com a revolução
industrial através do desenvolvimento de novas tecnologias em, praticamente, todas
as áreas do conhecimento. Essa evolução teve efeito direto na vida dos profissionais
de saúde queprestavam assistência a diferentes clientes, sobretudo o enfermeiro,
onde as inovaçõestecnológicasprovocarammudanças significativas no cuidado
prestado por ele (PEIXOTO, 1994).
Uma das tecnologias mais utilizadas na prática médico-hospitalar é a
Terapia Intravenosa (TIV). Seu início se deu no Renascimento, a partir da
descoberta da circulação sanguínea, da produção da primeira agulha hipodérmica e
da primeira transfusão sanguínea. Entretanto, foi por volta da segunda metade do
século XIX que ocorreram grandes avanços da medicina, contribuindo para essa
prática (PHILLIPS, 2001; WEINSTEIN, 2001).
Na enfermagem, estudos apontam como primeiros dados relacionados à
TIV, a criação da primeira escola de enfermagem por Florence Nigthingale, o qual
enfatizava a importância do enfermeiro desenvolver conhecimentos acerca do
preparo, dosagem, administração e efeitos de cada droga administrados por eles
(SAWICKI, 1998).
No decorrer da história, a enfermagem acumulou conhecimentos e
habilidades quesubsidiaram a TIV como sendo uma das práticas hospitalares mais
utilizadas e, no qual, o envolvimento direto ou indireto da atuação de uma equipe
multidisciplinar era imprescindível. Destaca-se, a equipe de enfermagem, como
sendo uma interface importante no que se refere à execução da técnica de punção
venosa – inserção, manutenção e retirada de cateteres venosos para o sucesso do
tratamento do paciente, com segurança e eficácia (HARADA; PEDREIRA, 2011)
(HARADA; REGO, 2005).
A TIV pode ser compreendida como um conjunto de conhecimentos e
técnicas para a administração de fármacos no sistema circulatório (MALAGUTTI;
ROEHR, 2012). Para tanto, os enfermeiros devem possuir conhecimentos
específicos que permitam realizar de forma correta e segura as várias etapas do
processo da TIV: preparo do paciente; a escolha, obtenção e manutenção do
acessovenoso; o cálculo, o preparo e a administração de fármacos e soluções; a
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monitorização das infusões; a troca das soluções e dos dispositivos de infusão; a
realização de curativos; a retirada de cateteres; dentre diversos outros aspectos de
cuidado (PEDREIRA, 1999).
O acesso ao sistema circulatório se dá através da introdução de um
cateter na luz da veia. Seneff e Celinski (2008) relatam que Aubanic descreveu pela
primeira vez uma punção infraclavicular de subclávia em humanos no ano de 1952.
Neste mesmo ano, também foi descrita a punção percutânea da veia subclávia,
utilizando agulha longa e de grosso calibre, para ressuscitação volêmica de feridos
de guerra (ARAÚJO, 2004).
No ano seguinte, houve um grande avanço na técnica de cateterização
venosa, com a descrição de Seldinger na colocação de um cateter central com o
auxílio de um fio-guia. Esta técnica inclusive leva o nome de Seldinger (SENEFF;
CELINSK, 2008).
Na Pediatria, a utilização de um acesso vascular foi mais difundida a partir
de 1945(LOEFF, 1982) e ao longo do tempo, a obtenção de um adequado acesso
venoso tem sido um dos constantes desafios para os profissionais que prestam
assistência a criança.
Esta assistência integral e individualizada a criança só foi possível com a
evolução das ciências humanas e sociais, principalmente da psicologia, quando ela
passou a ser percebida como ser único, com características próprias em cada fase
de crescimento e desenvolvimento (COLLET, 2002).
A observação dessas características é fundamental no processo de
hospitalização de uma criança, pois cada uma reage de forma diferente a esse
momento tão complexo, onde estão envolvidos vários sentimentos e emoções
conflitantes. A criança tem dificuldade de compreender o que se passa com ela, de
assimilar a doença e os procedimentos necessários para o seu tratamento. O
ambiente estranho, pessoas que não lhe são familiares, ruídos diferentes e uma
dinâmica de funcionamento desconhecida, constitui em uma ruptura do cotidiano
dela própria e de sua família. Em geral, a criança deixa de ir à escola, se afasta de
seus familiares e amigos, não realiza suas atividades cotidianas, os familiares por
sua vez, têm sua rotina alterada, precisam se afastar do lar, além de gerenciar os
cuidados com a criança e as demandas da família (SCHMITZ, 2005).
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Oliveira (1993), em um estudo sobre as representações sociais da
enfermidade em crianças hospitalizadas, com idades entre cinco a onze anos,
constatou que elas comparavam os procedimentos executados, a rituais de tortura
(violência física), as relações inter-humanas como violência psicológica e o espaço
hospitalar como promotor de rupturas em todos os níveis de sua vida.
Reconhecidamente se sabe que o hospital é um local repleto de
tecnologias que devem ser utilizadas para a promoção da saúde, porém não se
pode concebê-las apenas associado ao uso das máquinas e equipamentos.
Segundo Merhy (1998), como operadores dessas tecnologias durante a prestação
da assistência, o profissional de saúde se utiliza de três tecnologias; a dura,
relacionada aos equipamentos existentes; levedura, aos conhecimentos dos
profissionais e, a leve, que compreende o relacionamento entre profissional e
usuário. Jorge et al. (2011), acrescentam que no cotidiano das unidades de saúde
deve ser priorizada a tecnologia leve fundamentada no acolhimento, no diálogo, no
vínculo, na corresponsabilidade e na escuta ativa entre profissional e usuário dos
serviços de saúde para que sejam minimizados o estresse, favorecendo assim, a
pronta recuperação do cliente.
Cabe assim, a equipe de enfermagem, profissional que permanece 24h
em contato com o binômio criança/família, compreender e reconhecer a
singularidade de cada um deles, buscando estratégias que facilitem a compreensão
e o enfrentamento do momento vivido utilizando-se de uma relação dialógica para a
criação de um clima favorável ao bem estar da criança (SOUZA et al., 2008).
Dentre as novas tecnologias do cuidado de enfermagem está a TIV.
Definida pela Lei do Exercício Profissional n.º 7896/96, como sendo uma das
responsabilidades legais do enfermeiro, devido seu caráter de alta complexidade e
aos riscos iminentes (SILVA, 2004). Essa responsabilização favoreceu para que o
enfermeiro tivesse um olhar diferenciado para esse procedimento tão usual na sua
prática diária. Crescente é a preocupação por parte da equipe de enfermagem para
que este procedimento, muitas vezes desconhecido, assustador, invasivo e doloroso
para a criança, seja realizado de forma a minimizar os riscos por meio de cuidados
considerados atraumáticos, que suavizem a dor, o estresse, a exposição aos riscos
e complicações (SILVA, 2004).
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Para tanto, uma análise de qual tipo de acesso deverá ser utilizado,
levando-se em conta seus riscos e benefícios e o uso de protocolos para a
instalação e manutenção dos cateteres, são indispensáveis para a otimização de
sua utilização e a segurança da criança (INS, 2011).
Uma avaliação criteriosa e planejada na escolha do acesso venoso e do
tipo de dispositivo que serão utilizados é essencial para a implementação da TIV.
Segundo a Infusion Nurse Society (INS, 2011), como referência para a prática
segura, a utilização de algoritmo de escolha do dispositivo intravenoso tem sido de
grande relevância e vem facilitando a tomada de decisão por parte da equipe de
enfermagem.
Esses algoritmos fornecem uma visão completa de todo o processo e são
como "mapas" do cuidado, servindo de guia para a tomada de decisões,
especialmente quando essas são complexas. São importantes meios para
prevenção da ocorrência e o manejo de eventos adversos durante a TIV, tendo
relação direta com os quesitos da terapia, e dependem do tipo de fármaco a ser
administrado, duração do processo de infusão, idade e condições clínicas da
criança, assim como, o diagnóstico clínico (DAD, 2004).
1.1 Rede Venosa
O processo de punção vascular é uma atividade cotidiana para as equipe
de enfermagem, principalmente àquelas que atuam em instituições hospitalares;
nesse sentido, realizar a cateterização dos vasos periféricos superficiais de crianças
reveste-se de importância, no que diz respeito à prevenção e/ou redução de danos
vasculares e ao planejamento da assistência de enfermagem (ARREGUY;
CARVALHO, 2007).
Para alcançar a luz da veia faz-se necessário que a agulha, durante a
punção, ultrapasse todas as camadas da pele para atingir o vaso que está na tela
subcutânea ou hipoderme, conforme ilustrado na figura abaixo.
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FIGURA 1 – Punção da veia

Fonte:http://ocuidaremenfermagem.blogspot.com.br/a. (acessado em: 15/05/2014)

Asveias são vasos que transportam sangue centripetamente (ao coração
em sentido único). Elas aumentam de calibre à medida que se aproximam do
coração e não pulsam. Constituem-se de três camadas de tecidos que formam a
parede. São elas: túnica adventícia (mais superficial, parede externa da veia), túnica
média e túnica íntima.

FIGURA 2 – Camadas de tecidos da veia

Fonte: http://www.infoescola.com/sistema-circulatorio/veia/. (acesso em: 15/05/2014)

A túnica íntima é a camada interna e possui uma constituição mais
delgada, composta por células planas sobre uma membrana basal fina de tecido
conjuntivo; A túnica média é a camada mais resistente é formada por tecidos
elástico e muscular; e a túnica adventícia é a camada mais externa é formada por
uma fina camada de tecido conjuntivo laxo e flexível, que nutrem as outras duas
túnicas e fixam as veias aos tecidos que as rodeiam (GUYTON, HALL, 2006).
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Deve-se considerar que, para a escolha do local de cateterização venosa
precisa-se levar em conta a idade da criança, a condição da veia, o motivo da
terapia, as condições gerais do paciente, a mobilidade e o nível de atividade da
criança, habilidade motora fina e grossa da criança, a percepção da imagem
corporal e a habilidade cognitiva da mesma (PHILLIPS, 2001). A figura abaixo
mostra as veias mais utilizadas na pediatria para a inserção dos cateteres.
FIGURA 3 – Locais de inserção do cateter

Fonte: http://ocuidaremenfermagem.blogspot.com.br/a. (acesso em: 15/05/2014)

21
Cateteres centrais em crianças internadas em um hospital pediátrico de referência de Fortaleza-Ceará

1.2 Tipos de dispositivos intravenosos
Os CVCs são dispositivos implantados na veiacava superior ou inferior e
tem como uma de suas vantagens, a infusão de drogas impossibilitadas de serem
administradas por via periférica. São utilizados em larga escala nos hospitais na
condução

de

pacientes

que

necessitam

de

tratamento

farmacológico

comoantibióticos, quimioterápicos, hemoderivados, nutrição parenteral e até para
monitorização hemodinâmica (EINLOFT, 2002; FERNANDES, 2000; AGODI, 2006).
O CVC é introduzido na circulação central através de punção, ou
dissecção, tendo sua localização noterço inferior da veia cava superior ou no terço
superior da veia cava inferior. Em decorrência de seu mau posicionamento, crianças
que utilizam este tipo de cateter estão susceptíveis a inúmeros problemas, sendo as
arritmias uma das mais freqüentes (SCALES, 2010).
FIGURA 4 – Localização do cateter venoso central

Fonte:http://www.nlm.nih.gov/medlineplus. (acesso em: 16/05/2014)

Camargo (2008) evidenciou em pesquisa realizada que, 48,2% dos
cateteres centrais de inserção periférica (PICC) implantados, tiveram suas pontas
alojadas no átrio direito, sendo tracionados para a localização na veia cava, evitando
assim, problemas oriundos desta má prática.
Os CVCs podem ser classificados quanto ao tempo de uso: Curta e longa
permanência e, quanto ao tipo de implantação do cateter: os tunelizados e os não
tunelizados (ANVISA, 2010).
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Refere-se a cateter de curta permanência aquele utilizado até 14 dias e,
os de longa permanência, aos que seu uso é superior a 14 dias (ANVISA, 2010).
Cateter tunelizado, é um termo utilizado quando este cateter necessita de
um túnel subcutâneodeixando uma parte exteriorizada, pela qual se realiza o acesso
ao sistema venoso central. Os sítios preferenciais para inserção do CVC tunelizado
são as veias braquial, subclávia e jugular interna por estarem associadas a menores
taxas de infecção quando comparadas com a veia femoral. Como exemplo de cateter
tunelizado pode-se citar os cateteres totalmente implantáveis que são dispositivos
destinados a pacientes que necessitam de acesso venoso frequente e intermitente. É
menos visível, confortável e causa menos impacto na imagem pessoal. Implantado
cirurgicamente no subcutâneo, locado também na desembocadura do átrio direito,
sendo as veias mais utilizadas a jugular interna, a subclávia e a braquial (PHILIPS,
2001; SCALES, 2010; HAGLE, 2007; DI CARLO, 2001; VESCIA, 2008).
FIGURA 5 – Cateter venoso central tunelizado

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cateter+central+totalmente+implantado. (acessoem: 15/05/2014)

Os não tunelizadosestão associados a um menor custo. A técnica de
inserção do cateter é por punção, através da técnica de Seldinger ou Seldinger
modificada (ANEXO C), que emana de qualificação dos profissionais para sua
realização (PHILIPS, 2001). Atualmente esta técnica está sendo realizada com
auxílio de aparelhos de ultrassom, que vem garantindo maior assertividade da
punção (BAIR, 2008). Exemplificando,podemos citar o cateter centralde inserção
periférica (PICC) que é um dispositivo inserido através de uma veia periférica para
acessar asveias centrais (ABI-NADER, 1993). No Brasil, a resolução n.° 258/2001,
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do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), respalda a inserção do PICC pelo
enfermeiro mediante a qualificação profissional (BRASIL, 2001).
FIGURA 6 – Cateter venoso central não tunelizado

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=cateter+central+totalmente+implantado (acesso em: 15/05/2014)

1.3 Complicações relacionadas ao CVC
A complicação na TIV está, em geral, relacionada a fatores de risco que
contribuem para o seu surgimento, tais como natureza das drogas, duração da
terapia, características individuais do paciente, habilidade técnica, localização, tipos
de dispositivo intravascular e fixação (PETTIT, 2003).
As complicações relacionadas à terapia intravenosa dividem-se em locais,
sistêmicas e circunstanciais.
Complicações locais são caracterizadas por lesões ao redor do sítio de
inserção do cateter, raramente são graves e podem ser reconhecidas precocemente
por avaliação objetiva. Como exemplos dessas têm-se: hematomas; trombose;
flebite (mecânica, química, bacteriana e pós-infusional); tromboflebite; infiltração;
extravasamento; infecção local e espasmo venoso (PHILIPS, 2001).
As sistêmicas são aquelas que põem em risco a vida dos pacientes,
como: septicemia; sobrecarga circulatória; edema pulmonar; embolia gasosa;
choque por infusão rápida; embolia por cateter (PHILIPS, 2001).
Circunstanciais são as complicações que abrangem: oclusão ou
obstrução do cateter; ruptura ou fratura; mau posicionamento da ponta do cateter; e
dificuldade de remoção. A oclusão ou obstrução do cateter caracteriza-se pela perda
total ou parcial da permeabilidade. A ruptura ou fratura significam sua quebra, em
qualquer região do cateter, sendo predominante na região externa à inserida no
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paciente. O mau posicionamento ocorre tanto na inserção do cateter, como em sua
manipulação, devido à migração do mesmo. A dificuldade de remoção dá-se quando
o cateter adere às paredes do vaso, ocasionando espasmo vascular (JESUS;
SECOLI, 2007).
Estudos revelam que com a sofisticação tecnológica e melhor capacitação
dos profissionais, as complicações infecciosas têm ocorrido com menor frequência
quando comparada com as demais (FRANCESCHI; CUNHA, 2008).
Outro estudo mostra que em 103 cateteres PICCs acompanhados, a
obstrução da ponta do cateter apareceu como a principal complicação perfazendo
19,4%, enquanto que a infecção de corrente sanguínea foi menos comum. Ao se
comparar as complicações entres os PICCs e CVCs, observou-se que a infecção de
corrente sanguínea está muito mais presente nos CVC 12%, contra 2,3% nos PICCs
(FRANCESCHI; CUNHA, 2008).
Franceschi e Cunha (2008) constataram que a incidência de infecção
relacionada à CVC foi seis vezes maior quando comparada com cateteres centrais
de inserção periférica (PICC).
Apesar da incidência de infecção da corrente sanguínea ser mais baixa
que as outras infecções hospitalares, como as pneumonias, infecções do trato
urinário e aqueles do sítio cirúrgico, a contaminação do CVC, tem grande relevância,
haja vista, sua repercussão na elevação dos custos hospitalares e aumento da
morbimortalidade (ROSENTHAL, 2003; FERNANDES, 2000).
Estudo realizado por Salomão (2007) evidenciou a ocorrência de infecção
de corrente sanguínea nos países em desenvolvimento de 12,5%, sendo três vezes
maior quando comparada com as taxas dos países desenvolvidos.
1.4 Indicadores de qualidade no processo da terapia intravenosa
A Associação Americana de Enfermagem (ANA) conceitua qualidade no
cuidado de enfermagem como os procedimentos de enfermagem possíveis, sem
erro, que atendam o paciente da forma mais apropriada possível, seguindo
princípios éticos, visando ao equilíbrio e garantindo a satisfação do cliente e da
família (AMERICAN NURSES ASSOCIATION,1995).
Cada vez mais cresce a necessidade de monitorização do processo da
terapia intravenosa nas instituições hospitalares, como forma de acompanhar e
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analisar continuamente os indicadoresque, segundo o CQH (2006) são ferramentas
para o monitoramento dos processos assistenciais, acompanhamento das ações
implementadas e dos resultados atingidos com ciclos de melhoria contínua, assim
como de conduzi-lo através de práticas baseadas em evidências, como os
Guidelines, guias que se baseiam em recomendações oriundas de pesquisas
extensivas, revisões críticas e síntese da literatura científica publicada.
Mais recentemente tem sido enfatizada como importante estratégia para a
melhoria do processo, a criação de grupos/times de cateteres nos hospitais.
Composto por equipe multidisciplinar: cirurgiões, pediatras, enfermeiros e técnicos
de enfermagem, com o intuito de aprimorar a prática da terapia intravenosa. Estudos
demonstram que estes times têmcontribuindo para a melhoria da terapia intravenosa
nos hospitais, sendo a maior repercussão a redução da infecção de corrente
sanguínea relacionada a cateter (ROBINSON, 2005).
Segundo Robinson (2005), a criação de um time de cateter aumentou a
inserção de PICC de 73% para 94%, o que contribuiu para a redução do tempo de
espera para novas punções e aumentou o volume do PICCno hospital do estudo.
1.5 Educação permanente ferramenta para o desempenho da terapia intravenosa
No geral, a enfermagem é exercida em todas as instituições por um grupo
heterogêneo de indivíduos, começando pelo próprio nível de formação que varia do
elementar ao universitário. O desenvolvimento de programas educacionais é
fundamental para a melhoria da qualidade dos cuidados de enfermagem
preparando, dessa forma, profissionais capacitados para darem suas contribuições à
sociedade (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999).
Na enfermagem, um ponto fundamental que torna esta profissão muito
especial, é o relacionamento humano.Para que este relacionamento não seja
prejudicado por este desenvolvimento tecnológico, torna-se necessário um processo
de educação para os profissionais, tornando-os qualificados e elevando de certa
forma a qualidade da assistência (DAVIM; TORRES; SANTOS, 1999).
A educação continuada é vista por Silva et al. (1986) como um conjunto
de práticas educacionais planejadas no sentido de promover oportunidades de
desenvolvimento ao funcionário, com a finalidade de ajudá-lo a atuar mais efetiva e
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eficazmente na sua vida institucional. Ela deve ser uma constante troca de
experiências, envolvendo toda a equipe e a organização na qual está inserida.
Para tanto, o saber fazer deve ser um saber fazer bem, é preciso pensar
em interação, não apenas entre campos desaberes, mas entre osprofissionaisdas
diversas áreas de conhecimento. A interdisciplinaridade é uma condição para uma
educação permanente que exige mudança de atitude individual e institucional
(FAZENDA, 2003).
Destarte, a Educação Permanente trata-se de um processo permanente
que promove o desenvolvimento integral dos profissionais do setor, empregando os
acontecimentos do trabalho, o ambiente normal das atividades em saúde e os
estudos dos problemas reais e do cotidiano e situações mais apropriadas para
atingir uma aprendizagem significativa (HADDAD; MOJICA; CHANG, 1989).
No Brasil, foi implantado em 2007, a Política Nacional de Educação
Permanente em Saúde. Aeducação permanente é aprendizagem no trabalho, onde o
aprender e o ensinar se incorporaram ao cotidiano das organizações e ao trabalho;
se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as
práticas profissionais (BRASIL, 2009).
Pensando assim, a enfermagem vem desenvolvendo estratégias que
promovam uma assistência de qualidade e segurano que se refere ao uso dos
CVCs. Ressalta-se o treinamento da equipe para o manuseio do dispositivo na
prática clínica da terapia intravenosa, com a finalidade de redução das complicações
e das taxas de infecção (CUNHA, 1999).
O presente estudo versa sobre a utilização de Cateter Venoso Central em
crianças e recém-nascidos internados, tendo em vista a complexidade e magnitude
deste processo durante o período de internação.
O uso do CVC no hospital em estudo tem sido foco de atenção e
preocupação por parte dos profissionais que atuam nessa instituição. Os indicadores
de dissecção venosa inquietavam os enfermeiros que, através da formação do
“TIME DA VEIA” tentaram diminuir tais índices. Mas, só a partir do início de 2012,
com o engajamento de uma equipe multidisciplinar e uma nova roupagem ao “TIME
DA VEIA”, agora intitulado “Grupo de Acesso Venoso (GAV)” que foi possível a
obtenção de resultados mais expressivos. Esse grupo conta com cirurgiões,
pediatras, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que tem como missão,

27
Cateteres centrais em crianças internadas em um hospital pediátrico de referência de Fortaleza-Ceará

a redução da prática de dissecção venosa e a instituição do PICC em larga escala,
tendo em vista o declínio da infecção de corrente sanguínea, ressaltando a
importância de se ter uma equipe exclusiva para avaliar, indicar, inserir e monitorar
os acessos venosos de crianças com rede venosa prejudicada.
Diante da minha vivência como enfermeira de Unidade de Terapia
Intensiva, onde o acesso venoso central é comumente usado para a condução de
crianças gravemente enfermas, pude observar o quanto se faz necessário uma
análise da TIV ora instituída no hospital com o intuito de que, com os resultados
alcançados possa servir de subsídio para o planejamento e implementação de
estratégias capazes de promover à melhoria do processo e consequentemente a
redução de eventos adversos, menor custos hospitalares e maior satisfação da
criança e de sua família durante a hospitalização.

Objetivos
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2 OBJETIVOS
2.1 Geral


Analisar a utilização dos CVCs na terapia intravenosa de crianças internadas
nas Unidades de Cuidados Clínicos e Intermediários e Unidades de Terapia
Intensiva deum hospital da rede pública estadual de Fortaleza.

2.2 Específicos


Identificar o perfil clínico-epidemiológico das crianças internadas em uso de
CVCs para terapia intravenosa;



Investigar as principais complicações relacionadas à utilização de CVCs em
pediatria;



Relacionar a utilização de CVCs com as variáveis clínico-epidemiológicas das
crianças hospitalizadas.

Metodologia
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3 METODOLOGIA
3.1 Desenho do estudo
Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo acerca da utilização de
cateteres venosos centrais em crianças com idade inferior a 18 anos.
Os estudos descritivos têm por objetivo determinar a distribuição de
doenças ou condições relacionadas à saúde, segundo o tempo, o lugar e/ou as
características dos indivíduos. Ou seja, responder à pergunta: quando, onde e quem
adoece? A epidemiologia descritiva pode fazer uso de dados secundários (dados
pré-existentes de mortalidade e hospitalizações, por exemplo) e primários (dados
coletados para o desenvolvimento do estudo) (SZKLO; JAVIER, 2000).
3.2 Local do estudo
A pesquisa foi desenvolvidaem um hospital público terciário da rede
estadual

do

Ceará,

referência

Norte/Nordeste

em

pediatria,

atendendo

exclusivamente usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Com 317 leitos, dos
quais 50 são leitos domiciliares e 41 leitos de Unidade de Terapia Intensiva. Seu
quadro funcional conta com 2063 funcionários sendo 170 enfermeiros e 650
Técnicos/Auxiliares de Enfermagem. Realizam anualmente 200 mil atendimentos a
pacientes de 0 a 18 anos. Integra o grupo dos 188 hospitais que formam a Rede de
Hospitais Sentinela em todo o país junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), com a finalidade de notificar eventos adversos e queixas técnicas de
produtos usados nos serviços de saúde do Brasil. O hospital é um centro formador
de profissionais de saúde desde 1976, certificado pelo Ministério da Educação e da
Saúde como Hospital de Ensino, utilizado como campo de prática na formação de
alunos de diversos cursos de graduação da área de saúde (enfermagem, farmácia,
fisioterapia, medicina, nutrição, odontologia, psicologia eserviço social) oriundos de
instituições de ensino tanto pública como particular. Tem como missão “Prestar
assistência terciária a criançae ao adolescente, de forma segura e humanizada,
sendo instituição de ensino e pesquisa”.
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Todas as unidades de internação do hospital foram selecionadas
comoparticipantes do estudo cada uma com suas especificidades conforme descrito
abaixo:
 UNCI (Unidade de Cuidados Intermediários) – Conta com 22 leitos
para atender RNs e prematuros de médio risco.
 Bloco B – Atende crianças em pré e pós-operatório de cirurgias geral,
ortopedia, urologia, plástica e otorrinolaringologia (39 leitos).
 CTINE (Centro de Tratamento Intensivo Neonatal) – Possui 12 leitos
para o atendimento de RNs e prematuros que necessitam de cuidados
intensivos.
 UTI-PO (Unidade de Terapia Intensiva Pós-Operatória) – Recebe
crianças em pós-operatório de cirurgias complexas da Cardiologia,
Neurologia, Pneumologia, Nefrologia e Gastroenterologia. (08 leitos).
 UTI-PED (Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica) – Com 14 leitos
para atender crianças de cuidado intensivo de clínica geral.
 Pediatria Geral I (1º andar) e II (2º andar) – Ambas com 27 leitos para
atendimento de crianças de clínica médica.
 3º andar – Pneumologia e Cardiologia – 27 leitos no atendimento de
crianças dessas especialidades.
 4º andar – Nefrologia e Gastroenterologia – 27 leitos no atendimento
de crianças dessas especialidades.
 Bloco F – Conta com 13 leitos para tratamento de crianças da Genética
e Neurologia.
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3.3 População, período e amostra
A população foi composta por crianças com idade inferior a 18 anos
internadas no período de julho a setembro de 2013, tendo como amostra as que se
submeteram a inserção de cateter venoso central.
3.4 Critérios de inclusão e exclusão
3.4.1 Inclusão
Foram incluídas crianças com idade inferior a 18 anos internadas nas
unidades do hospital e que se submeteram a inserção de CVC.
3.4.2 Exclusão
Foram excluídos do estudo crianças que vieram a óbito até 48 horas
(óbito hospitalar precoce) após a internação ou foram transferidos para outro
hospital durante a coleta de dados. Também foram excluídas crianças com cateteres
de Hemodiálise e peso inferior a 500 gramas (g).
3.5 Desfechosestudados e variáveis intervenientes
3.5.1 Desfechos


Infiltração – Quando a solução não está sendo infundida para o espaço
intravenoso, ocorrendo a sua passagem acidental para os tecidos adjacentes
sem danos associados quando em pequena quantidade sendo logo absorvido
pelo organismo (solução não-vesicante) (PHILLIPS, 2001). Foi utilizada a
escala de classificação do GAV para classificar a infiltração (ANEXO A).
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FIGURA 7 – Infiltração

Fonte:http://search.webssearches.com/search/images. (acesso em: 20/05/2014)



Extravasamento – Infusão acidental ou inapropriada de solução no tecido
subcutâneo ou subdérmico adjacente ao local de administração podendo
ocasionar lesões que vão desde a dor no local, a formação de vesículas,
descamação do tecido e necrose tecidual extensa (solução vesicante)
(PHILLIPS, 2001). Foi utilizada a escala de classificação do GAV para
classificar o extravasamento (ANEXO A).

FIGURA 8 – Extravazamento

Fonte:http://search.webssearches.com/search/images. (acessado em: 20/05/2014)



Flebite – Caracteriza-se por uma inflamação aguda da veia, causando
edema, dor, desconforto, eritema ao redor da punção e um “cordão” palpável
ao longo do trajeto da veia (PHILLIPS, 2001). Foi utilizada a escala de
classificação do GAV para classificar a flebite (ANEXO B).
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FIGURA 9 –Flebite

Fonte:http://search.webssearches.com/search/images. (acesso em: 20/05/2014)



Infecção de corrente sanguínea – A infecção da corrente sanguínea
associada ao cateter é definida quando o cateter venoso central é utilizado
por um período de 48 horas antes do desenvolvimento da infecção da
corrente sanguínea. Se o intervalo de tempo entre oinício da infecção e o uso
de cateter for superior a 48 horas, há uma forte evidência deque a infecção
seja associada ao cateter. Como também, se o início da infecção ocorreraté
48 horas após a retirada do cateter venoso central, a mesma deverá ser
considerada associada ao dispositivo (O’GRADY, 2011).



Deslocamento do cateter – Define-se deslocamento de um CVC quando o
mesmo é exteriorizado por tracionamento acidental.



Ruptura do cateter – A ruptura do cateter é definida quando o CVC se rompe
na circulação, oriundo de problemas mecânicos, podendo ocasionar trombose
no paciente.



Oclusão do cateter – Refere-se à obstrução por trombos e/ou cristalização
da solução na luz do cateter impedindo assim o refluxo de sangue e/ou a
entrada de solução.
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3.5.2 Variáveis intervenientes


Idade – Crianças com idade inferior a 18 anos.



Peso – O peso utilizado no estudo corresponde a crianças a partir de 500g.



Diagnóstico – Foram considerados os diagnósticos clínicos descritos no
prontuário da criança.



Fármacos utilizados pela criança – Todas as medicações prescritas e seus
respectivos aprazamentos.



Local de inserção do cateter – Principais veias utilizadas para a inserção do
CVC na criança.



Tipo de cobertura utilizada – As coberturas são curativos utilizados para
proteção do sítio cirúrgico do CVC e poderão ser com gaze e fita
hipoalergênica ou Filme Transparente de poliuretano.



Tempo de permanência do cateter – Tempo pelo qual o cateter permaneceu
na criança atéasua retirada por qualquer motivo.



Número de cateteres por criança – Quantidade de cateter inserida em uma
criança, simultaneamente ou não.

3.6 Características gerais do Instrumento de coleta de dados
Para o alcance dos objetivos propostos, foi elaborado um instrumento
contendo informações sobre a história clínica da criança em uso de CVC. Foram
relacionadas variáveis clínicas e epidemiológicas das crianças. Como variáveis
epidemiológicas estão à idade, sexo, peso, unidade de internação; como variáveis
clínicas estão incluídas o diagnóstico médico, tipo de cateter, local da punção, tempo
de permanência do cateter, fármacos e seus aprazamentos, ocorrência de
erros/eventos adversos e desfecho clínico. Para a construção dos resultados foi
utilizado à associação entre as variáveis.
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3.7 Estudo piloto
Com o objetivo de avaliar a adequação do instrumento de coleta de dados
foi realizado um estudo piloto, em uma unidade de internação, com crianças
submetidas à terapia intravenosa central no período de junho de 2013, as mesmas
não foram utilizadas na amostra da pesquisa. Após a validação do instrumento, a
coleta dos dados foi iniciada no período de julho a setembro de 2013.
3.8 Coleta de dados
Antes de iniciar a coleta de dados o coordenador da pesquisa realizou
visita ao hospital, dando ciência a Coordenação de enfermagem e as unidades
participantes do estudo.
As informações para o preenchimento do instrumento foram retiradas das
seguintes fontes; a) livro de registros/anotações da unidade; b) prontuário das
crianças; c) Ficha de acompanhamento do CVC do GAV (ANEXO D).
A coleta dos dados foi realizada pela própria pesquisadora, com a
colaboração das enfermeiras coordenadoras das unidades de internação. Todas as
crianças foram acompanhadas até o desfecho: retirada do cateter por ocasião do
final do tratamento ou por alguma complicação. Vale ressaltar que algumas crianças
fizeram uso de dois ou mais cateteres venosos centrais e outras permaneceram com
o cateter após o período da coleta de dados
3.9 Análise e processamento dos dados
Quanto ao processamento e análise dos resultados, foi utilizado o
software eletrônico StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS) versão 19,
desenvolvido para uso científico, possuindo alta aceitação no meio acadêmico
brasileiro para a maioria das análises estatísticas.
As variáveis categóricas são apresentadas em seus valores absolutos (N)
e relativos (percentuais).
Foram realizadas comparações das proporções das porcentagens por
meio do teste de x2 e de razão de verossimilhança. Para todas as análises foram
consideradas como estatisticamente significante aquelas com p < 0,05.
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3.10 Aspectos éticos legais
O projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa
do Hospital Infantil Albert Sabin sob o protocolo n.º 13262413.4.0000.5042,
atendendo as normas éticas estabelecidas pela Resolução 466/12 do Conselho
Nacional de Saúde sobre pesquisas envolvendo seres humanos.
Os pais ou responsáveis pelas crianças foram esclarecidos sobre a
finalidade da pesquisa, foi garantido o sigilo das identificações dos mesmos e todos
concordaram em participar, mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE).

Resultados
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4 RESULTADOS
Foram analisados, no período de 1° de julho a 30 de setembro de 2013,
311 cateteres onde foram excluídos 22 cateteres de hemodiálise e 5cateteres
transferidos para outro hospital perfazendo 284 CVCs inseridos, simultaneamente ou
não, em 191 crianças internadas nas unidades do hospital em estudo.
4.1 Análise descritiva
A tabela abaixo apresenta dados referentes ao sexo, peso e faixa etária
das crianças. Observou-se um predomínio do sexo masculino 55%, de crianças com
peso inferior a 5 Kg, 42,0% e de idade inferior a um ano (58,7%).
TABELA 1 – Distribuição dos dados acerca do perfil epidemiológico das crianças
internadas. Fortaleza – CE, 2013.
SEXO

Fa

Fr%

Masculino

105

55%

Feminino

86

45%

Total

191

100,0%

PESO

Fa

Fr%

< 5 Kg

81

42,4%

5 a <10 Kg

41

21,5%

10 a <15 Kg

23

12,0%

15 Kg ou mais

46

24,1%

Total

191

100,0%

IDADE

Fa

Fr %

< 1 ano

112

58,7%

1 a < 5 anos

36

18,8%

5a < 10 anos

10

5,2%

10 a< 15 anos

26

13,6%

15 anos ou mais

07

3,7%

Total

191

100,0%

Fonte: HIAS 2013

41
Cateteres centrais em crianças internadas em um hospital pediátrico de referência de Fortaleza-Ceará

Na Tabela 2 estão dispostos os dados referentes aos diagnósticos clínicos
das crianças, onde se pode observar que 33,5% foram por problemas
cardiopulmonares, relacionados principalmente às cardiopatias congênitas e as
pneumonias, sendo esta última, a principal afecção respiratória responsável por
elevadas taxas de hospitalização e óbito.
Em geral, estas duas condições clínicas requerem a utilização de
medicamentos com propriedades farmacológicas irritantes e vesicantes, e por um
período acima de 14 dias, o que torna essencial a indicação do CVC.
Um dado importante se refere aos 15,2% das internações por afecções
perinatais, este peculiar ao recém-nascido eéatualmente, o componente de mais
difícil redução no contexto da mortalidade perinatal.
TABELA 2 – Distribuição dos dados acerca dos diagnósticos clínicos das crianças
internadas. Fortaleza – CE, 2013.
DIAGNÓSTICOS

Fa

Fr%

Afecções Cardiopulmonares

64

33,5%

Afecções Perinatais

29

15,2%

Afecções Gastrintestinais

25

13,1%

Afecções Neurológicas

24

12,6%

Afecções Cirúrgicas

22

11,5%

Septicemia

12

6,3%

Afecções Geniturinárias

08

4,2%

Outros

05

2,6%

Afecções Osteomusculares

02

1,0%

Total

191

100,0%

Fonte: HIAS 2013

A Tabela 3 demonstra os dados referentes ao número de cateteres
implantados por crianças e a unidade onde elas estavam internadas por ocasião da
indicação e inserção do cateter.
A maioria delas, 68,1% implantou somente um cateter durante
ahospitalização, enquanto que em 31,9% das crianças foram necessários mais de
um cateter.
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Esta condição, geralmente, é requerida quando ocorrem complicações e
há indicação clínica de implantação de um novo cateter. Algumas vezes a
quantidade de drogas infundidas e suas incompatibilidades não permitem que sejam
feitas no mesmo cateter, sendo indicado outro acesso simultaneamente ao já
existente. Também existem ocasiões que o tempo de duração do cateter é
longo,sendo sua permanência, fator de risco para complicações maiores na criança.
Desta forma, a necessidade de reinserção de um novo cateter está indicada.
Em relação à unidade de internação, vale ressaltar que, a indicação de
cateteres centrais tem uma relação direta com a condição clínica da criança,
independente da unidade de internação onde a mesma se encontre.
Do total de cateteres, 50,7% foram inseridos nas unidades de terapia
intensiva, sendo os demais 49,3% nas unidades de internação clínica ou cuidados
intermediários. Percebe-se que o perfil das crianças internadas hoje no hospital em
estudo é de crianças com um grau de complexidade maior, necessitando de
cuidados mais especializados e prolongados, consequentemente com indicação do
CVC para a implementação terapêutica.
TABELA 3 – Distribuição dos dados acerca do número de cateteres implantados por
criança e unidades de internação. Fortaleza – CE, 2013.
N. DE CATETERES
INSERIDOS
1
2
3
4
5
6
7
Total
UNIDADES DE
INTERNAÇÃO
Unidades de Terapia Intensiva
Unidades de Cuidados
clínicos e intermediários
Total

Fa

Fr %

130
43
10
05
01
01
01
191

68,1
22,6
5,2
2,7
0,5
0,5
0,5
100,0

Fa

Fr %

144

50,7%

140

49,3%

284

100,0%

Fonte: HIAS 2013
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A Tabela 4 apresenta dados referentes às características dos cateteres.
Quanto ao tipo de cateter implantado, observa-se que 44,0% deles foram cateteres
venosos puncionados através da técnica de Seldinger, e apenas 1,4% foram
cateteres umbilicais.
Ressalta-se, entretanto o grande percentual de cateteres tipo PICC 42,6%
inseridos no hospital, e apenas 12% dos cateteres através de dissecção do vaso,
antes bastante utilizado.
Em relação ao tipo de cobertura utilizada, ainda é maior a cobertura com
gaze e fita hipoalergênica, que ficou em torno de 55,6% em detrimento da película
transparente que apresentou 44,4%.
Quanto aos intervalos de utilização dos fármacos e soluções, 57,7% delas
foram realizadas de 6/6 horas, e 30,0% de 8/8 horas, frequência de quatro e três
vezes ao dia respectivamente. Isto significa que a indicação para o cateter central
está correta, tanto em virtude da frequência de infusão das drogas, como de suas
características farmacológicas. Vale ressaltar que alguns intervalos podem ser
usados concomitantemente com outros, aumentando o manuseio do cateter e
consequentemente o risco de complicações.
Em relação àvariável tempo de permanência, pôde-se observar que
41,2% ou seja, uma grande parte dos cateteres, permaneceu por um período inferior
a 10 dias, tempo muito curto quando se leva em consideração todo o custo
intrinsecamente ligado a indicação deste tipo de dispositivo.
No estudo, 11% do total de cateteres estudados, permaneceram de 20 a
menos de 30 dias e 22,5% por mais de 30 dias.
De acordo com os motivos de retirada dos cateteres venosos, 37,3%
deles estavam associados à ocorrência de complicações e 33,5% ao término do
tratamento. Observou-se que 13,4% dos cateteres foram suspensos em virtude de
óbito. Se considerarmos que estes cateteres foram mantidos até a ocorrência do
óbito, significa que 46,9% deles foram retirados por término do tratamento.
Ressalta-se que 15,8% dos cateteres ainda estavam sendo utilizados até
o término do presente estudo.
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TABELA 4 – Distribuição dos dados acerca do tipo de cateter, cobertura utilizada,
intervalo

de

utilização

dos

fármacos

e

soluções,

tempo

de

permanência e motivo da retirada dos cateteres implantados nas
crianças internadas. Fortaleza – CE, 2013.
TIPO DE CATETER
Cateter Venoso – Seldinger
PICC
Dissecção Venosa
Umbilical
Total

Fa
125
121
34
04
284

Fr%
44,0%
42,6%
12,0%
1,4%
100,0%

TIPO DE COBERTURA
Gaze+fita
Película
Total
INTERVALO DE UTILIZAÇÃO DOS
FÁRMACOS E SOLUÇÕES
6/6h
8/8h
12/12h
4/4h
24/24h
Total

Fa
158
126
284

Fr%
55,6%
44,4%
100,0%

Fa

Fr%

164
85
23
08
04
284

57,7%
30,0%
8,1%
2,8%
1,4%
100,0%

TEMPO DE PERMANÊNCIADO CATETER
< 10 dias
10 a< 20 dias
20 a< 30 dias
30 ou mais dias
Total

Fa
117
72
31
64
284

Fr%
41,2%
25,3%
11,0%
22,5%
100,0%

MOTIVO DA RETIRADA DO CATETER
Complicações
Término do tratamento
Continuam com o cateter
Óbito
Total

Fa
106
95
45
38
284

Fr %
37,3%
33,5%
15,8%
13,4%
100,0%

Fonte: HIAS 2013

O local de implantação do cateter venoso central tem relação com a
incidência de complicações, principalmente com as infecções de corrente
sanguínea, principal e mais relevante complicação associada aos cateteres venosos.
Na Tabela 5, pode-se observar que a maioria dos cateteres foi inserida
através da veia jugular, 36,3%, sendo 22,5% na veia jugular à direita. As veias dos
membros inferiores foram menos utilizadas, visto que não são locais apropriados e
de primeira escolha para estes tipos de cateteres.
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A veia subclávia, utilizada nos cateteres venosos através de punção, perfez
27,8% do total, sendo à direita mais puncionada em relação à esquerda, 23,2%.
TABELA 5 – Distribuição dos dados acerca do local de inserção dos cateteres
venosos centrais em crianças internadas. Fortaleza – CE, 2013.

DIREITA

ESQUERDA

TOTAL GERAL

LOCAL DE
INSERÇÃO DO
CATETER

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Jugular

64

22,5%

39

13,7%

103

36,3%

Subclávia

66

23,2%

13

4,6%

79

27,8%

Axilar

06

2,1%

28

9,9%

34

12,0%

Femoral

15

5,3%

08

2,8%

23

8,1%

Basílica

11

3,9%

11

3,9%

22

7,8%

Safena

06

2,1%

00

-

06

2,1%

Cefálica

03

1,1%

03

1,1%

06

2,1%

Dorso da mão

04

1,4%

01

0,4%

05

1,7%

Umbilical

04

1,4%

00

-

04

1,4%

Temporal

02

0,7%

00

-

02

0,7%

284

100,0%

Total
F
Fonte: HIAS, 2013

A Tabela 6 apresenta as principais complicações relacionadas à retirada
dos cateteres centrais e tem a obstrução, como o principal motivo de retirada do
cateter, 41,5%, seguida da mobilização/tração, que ocasiona a exteriorização do
cateter e consequente perda do mesmo, 39,6%.
A infecção de corrente sanguínea associada a cateter, evento monitorado
pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH perfez 17% do total de
todas as complicações observadas, mesmo não sendo a principal causa, mas com
índice bastante elevado quando comparado com o que é estabelecido pelos
guidelines, que são taxas inferiores a 5% (CDC, 2011).
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TABELA 6 – Distribuição dos dados acerca das complicações relacionadas aos
cateteres venosos centrais inseridos em crianças internadas.
Fortaleza-CE, 2013.

COMPLICAÇÕES

Fa

Fr%

Obstrução

44

41,5%

Mob/tração

42

39,6%

ICS

18

17,0%

Infiltração

02

1,9%

Total

106

100,0%

Fonte: HIAS 2013

A Tabela 7 mostra que a indicação do CVC se deu principalmente para a
administração de HV, ATB e medicação intravenosa, 25,3%. Observa-se também
que foram utilizados cateteres exclusivos para a infusão de NPT em 14,1% o que é
preconizado pelos Guidelinescom o intuito de garantir a esterilidade da solução já
que, pela sua composição, são ambientes favoráveis ao crescimento bacteriano.

TABELA 7 – Distribuição dos dados acerca dos fármacos e soluções utilizados nos
CVCs. Fortaleza – CE, 2013.
FÁRMACOS e SOLUÇÕES

Fa

Fr%

HV+ATB+MED.IV

72

25,3%

HV+ATB+DVAS

63

22,2%

HV+ATB

52

18,3%

NPT

40

14,1%

HV

26

9,2%

ATB+NPT+HEM.

23

8,1%

ATB+NPT+DVAS+HEM.

08

2,8%

Total

284

100,0%

Fonte: HIAS, 2013
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4.2 Análise comparativa entre as variáveis relacionadas ao CVC
Na análise comparativa da idade com o tempo de permanência dos CVCs
não houve uma diferença significativa entre as idades (p=0,363), percebe-se que os
menores de 1 ano (43,8%) tendem a permanecer por menos 10 dias e as crianças
entre 5 a < 10 anos (30,8%) conseguem permanecer por um período de tempo maior
que 30 dias. Conforme revela a tabela 8.
TABELA 8 – Análise comparativa entre a faixa etária das crianças em relação à
variável tempo de permanência dos CVCs. Fortaleza – CE, 2013.
TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CATETER
< 10 dias
Faixa etária
< 1 ano
1 a < 5 anos
5 a < 10 anos
10 a< 15 anos
15 anos ou mais

1 a< 20
dias

20 a< 30 dias

30 ou mais
dias

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

78

3,8%

47

26,4%

15

8,4%

38

21,3%

19

38,8%

12

24,5%

04

8,2%

14

28,6%

05

38,5%

03

23,1%

01

7,7%

04

30,8%

13

40,6%

06

18,8%

08

25,0%

05

15,6%

02

16,7%

04

33,3%

03

25,0%

03

25%

p-valor*

0,363**

Fonte: HIAS, 2013

**RV

A Tabela 9 demonstra uma forte tendência estatísticaao se relacionar
motivo da retirada do cateter com tipo de cateter onde 54,7% dos CVC foram retirados
por término de tratamento, 55,7% dos PICCs devido a complicações e 28,9% das
dissecções venosas foram por óbito (p=0,000). Esse resultado permite afirmar que a
aplicação do CVC se mostrou satisfatória haja vista que, mais da metade dos
cateteres alcançaram o seu objetivo em comparação com o PICC onde, mais da
metade foram retirados por complicações, denotando a necessidade de se realizar
treinamentos com a equipe de enfermagem para a manutenção desse tipo de cateter.
Com relação à cobertura, também estatisticamente significativaa utilização
da película como cobertura em 89,7% dos cateteres PICC (p=0,000), porém em 5,8%
foram utilizados coberturas com gaze e fita, o que não é recomendado pelos guidelines.
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TABELA 9 – Análise comparativa entre Tipo de cateter em relação ao motivo de
retirada e tipo de cobertura dos CVCs. Fortaleza – CE, 2013.

TIPO DE CATETER
PICC

DISSECÇÃO

CVC

UMBILICAL

MOTIVO DA RETIRADA
DO CATETER

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Término de tratamento

34

35,7%

07

7,4%

52

54,7%

02

2,1 %

Complicações

59

55,7%

10

9,4%

35

33,0%

02

1,9%

Óbito

08

21,1%

11

28,9%

19

50,0%

00

-

5,1%

29

18,3%

117

74,1%

04

Fa

p-valor

Fr%

0,000**

TIPO DECOBERTURA
Gaze+fita
Película

08

2,5%
0,000**

113

89,7%

05

4,0%

08

6,3%

00

-

Fonte: HIAS, 2013 **RV

Na análise comparativa da idade em relação às complicações não houve
uma tendência estatística significante (p=0,222). Observou-se que os menores de 1
ano tiveram resultados em todas as causas de complicação conforme evidencia a
Tabela 10.
Ao comparar local de inserção do cateter com complicações não foi
encontrado significância estatística entre eles (p=0,232) oresultado demonstra que
em 50%forampor mobilização/tração quando estavam inseridos nas veias axilar e
umbilical, seguida da veia jugular com 45,2%. Essa relação de complicação com
local de inserção dos cateteres reforça a questão do manuseio das crianças
etambémpor serem locais de maior mobilidade e de difícil fixação.
Com relação à complicação obstrução foram encontrados em 100% dos
cateteres inseridos na veia cefálica e 70% das inseridas na veia basílica. Devido as
suas localizações serem próximas as articulações podem favorecer a formação de
trombos causando a obstrução.
A complicação ICS foi encontrada em 66,7% das localizadas na veia
safena corroborando com o que se tem descrito na literatura sobre elevadas taxas
de infecção nesse sítio. As veias umbilicais tiveram 50%; por serem utilizadas em
casos de emergências, a não observância de critérios de barreira máxima na
passagem do cateter podem causar a sua contaminação. Também a ICS esteve
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presente em 33,3% das veias femorais, local onde há uma maior densidade de flora
bacteriana na pele, meio favorável à contaminação do sítio do cateter causando a
infecção.
Em relação à cobertura, 40,7% que usavam a película apresentaram
como complicação a mobilização/tração, 50% dos cateteres com obstrução
utilizavam película e 28,8% dos cateteres com infecção utilizavam curativo gaze e
fita (p=0,003). Como descrito na literatura o cuidado no manuseio e a utilização de
protocolos quanto à troca das coberturas deve ser imprescindível para a diminuição
do surgimento das complicações.
Observando o intervalo de utilização dos fármacos e solução em relação
às complicações mostra que 100% dos cateteres com medicamentos de 4/4h foram
mobilizados/tracionados e 100% com intervalos de 24/24h obstruíram (p=0,244).
Dado relevante que demonstra a necessidade da assistência de enfermagem na
manutenção desses cateteres.Deve-se salientar que esses intervalos podem estar
simultaneamente ou não sendo utilizados com os outros intervalos aumentando
ainda mais os riscos de complicação.
Dos cateteres com tempo de permanência entre 10 a < 20 dias, 46,4%
apresentaram como complicação a mobilização/tração; 61,5% com tempo entre 20 a
< 30 dias a principal causa foram as obstruções e 28,6% entre 30 ou mais dias
foram as ICS (p=0,521).
A distribuição dos fármacos e soluções utilizados nos CVCs nos mostra
que

em

59,3%

dos

(HV+ATB+DVAS+MED.IV)

acessos
tiveram

que

faziam

como

uso

de

complicação

múltiplos
a

fármacos

mobilização/tração

acidental. Complicação como a obstrução se deu em 68,2% dos CVCs que usavam
drogas como a HV+ATB+MED.IV. A infusão somente da HV teve 14,3% de
mobilização/tração e infiltração, 28,6% de obstrução e 42,8% de ICS (p=0,005).
Analisando esses dados pode-se reafirmar a necessidade de uma educação
permanente pontuando, com base nesses números, os cuidados com o manuseio da
criança, compatibilidade, preparo e administração das drogas.
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TABELA 10 – Análise comparativa das complicações relacionadas com o CVC em
relação à idade, tipo de cateter, o local de inserção, tipo de cobertura,
intervalo de utilização dos fármacos e soluções, tempo de
permanência e fármacos e soluções utilizados. Fortaleza – CE, 2013.
COMPLICAÇÕES
Mob./tração
Fa
Fr%

Obstrução
Fa
Fr%

IDADE
< 1 ano
33
78,6%
25
56,8%
1 a < 5anos
06
14,3%
09
20,5%
5 a < 10 anos
00
02
4,5%
10 a< 15 anos
01
2,3%
07
15,9%
>15 anos
02
4,8%
01
2,3%
TIPO DE CATETER
PICC
25
59,5%
30
68,2%
Dissecção venosa
07
16,7%
01
2,3%
CVC
09
21,4%
13
29,5%
Umbilical
01
2,4%
00
LOCAL DE INSERÇÃO DO CATETER
Jugular
19
45,2%
16
38,1%
Subclávia
09
37,5%
09
37,5%
Femoral
02
22,2%
04
44,4%
Basílica
03
30,0%
07
70,0%
Axilar
07
50,0%
06
42,8%
Umbilical
01
50,0%
00
Safena
01
33,3%
00
Cefálica
00
02
100,0%
TIPO DE COBERTURA
Película
22
40,7%
27
50,0%
Gaze+fita
20
38,5%
17
32,7%
INTERVALO DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS E SOLUÇÃO
24/24h
00
01
100,0%
12/12h
05
41,7%
05
41,7%
8/8h
19
54,3%
09
25,7%
6/6h
17
29,8%
29
50,9%
4/4h
01
100,0%
00
TEMPO DE PERMANÊNCIA
< 10 dias
25
43,1%
23
39,7%
10 a< 20 dias
13
46,4%
10
35,7%
20 a< 30 dias
02
15,4%
08
61,5%
30 ou mais dias
02
28,6%
03
42,8%
FÁRMACOS e SOLUÇÕES UTILIZADOS
HV
01
14,3%
02
28,6%
HV+ATB
08
50,0%
03
18,7%
HV+ATB+
02
9,1%
15
68,2%
MED.IV
HV+ATB+
16
59,3%
10
37,0%
MED.IV+DVAS
NPT
05
38,5%
06
46,1%
NPT+ATB+MED.IV
08
47,1%
07
41,2%
+HEM
NPT+ATB+MED.IV
02
50,0%
01
25,0%
+DVAS+HEM
Fonte: HIAS, 2013

Infiltração
Fa
Fr%

Fa

ICS
Fr%

p-valor*

02
00
00
00
00

100,0%
-

09
04
00
03
02

50,0%
22,2%
16,7%
11,1%

02
00
00
00

100%
-

01
02
14
01

5,6%
11,1%
77,8%
5,5%

02
00
00
00
00
00
00
00

4,7%
-

05
06
03
00
01
01
02
00

12,0%
25,0%
33,3%
7,2%
50,0%
66,7%
-

02
00

3,7%
-

03
15

5,6%
28,8%

00
01
01
00
00

8,3%
2,9%
-

00
01
06
11
00

8,3%
17,1%
19,3%
-

0,244**

02
00
00
00

3,4%
-

08
05
03
02

13,8%
17,9%
23,1%
28,6%

0,521**

01
00

14,3%
-

03
05

42,8%
31,2%

00

-

05

22,7%

01

3,7%

00

-

00

-

02

15,4%

00

-

02

11,8%

00

-

01

25,0%

**RV

0,222**

0,003**

0,232**

0,003**

0,005**
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Na Tabela 11, estão distribuídos os fármacos e soluções e, o tempo de
permanência em relação aos tipos de cateter. Nos PICCs 80,0% dos fármacos e
soluções utilizados eram NPT; nas dissecções venosas 43,5% foram por
NPT+ATB+MED.IV+HEM. Dos 62,5%CVCs utilizaramNPT+ATB+DVAS+HEM, já no
umbilical foram usados HV+ATB(3,8%) e HV+ATB+MED.IV(2,8%) (p=0,000). Os
resultados confirmam que as indicações quanto à inserção de cateteres centrais
foram assertivas tendo em vista o plano terapêutico instituído.
Em relação ao tempo de permanência 45,3% dos PICCs permaneceram
menos de dez dias, enquanto que 54,8% dos CVCs permaneceram de vinte a
menos de trinta dias (p=0,017).
TABELA 11 – Análise comparativa dos tipos de cateter em relação aos fármacos
utilizados e tempo de permanência. Fortaleza – CE, 2013.
TIPO DE CATETER
PICC
Fa

DISSECÇÃO

CVC

UMBILICAL

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

Fa

Fr%

p-valor*

FÁRMACOS e SOLUÇÕES UTILIZADOS
HV

05

19,2%

07

26,9%

14

53,8%

00

-

HV+ATB

18

34,6%

02

3,8%

30

57,7%

02

3,8%

HV+ATB+MED.IV

28

38,9%

04

5,6%

38

52,7%

02

2,8%

HV+ATB+DVAS

38

60,3%

03

4,8%

22

34,9%

00

-

NPT

32

80,0%

05

12,5%

03

7,5%

00

-

ATB+NPT+HEM. +MED.IV

00

-

10

43,5%

13

56,5%

00

-

ATB+NPT+DVAS+HEM.

00

-

03

37,5%

05

62,5%

00

-

< 10 dias

53

45,3%

18

15,4%

42

35,9%

04

3,4%

10 a< 20 dias

29

40,3%

10

13,9%

33

45,8%

00

-

20 a< 30 dias

14

45,2%

00

-

17

54,8%

00

-

>30 dias

25

39,1%

06

9,4%

33

51,5%

00

-

0,000**

TEMPO DE PERMANÊNCIA

Fonte: HIAS, 2013.**RV

0,017**
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5 DISCUSSÃO
A utilização do cateter venoso central tornou-se um recurso tecnológico
indispensável na condução da criança enferma garantindo o sucesso da terapia
intravenosa.
Na literatura não há referência da influência do sexo, idade ou peso na
indicação do acesso venoso central na pediatria. O que os estudos apontam
referem-se quanto à necessidade de uma adequada escolha do tipo de cateter, local
de inserção, experiência do profissional e uso de barreiras máximas estéreis, sendo
a ausência dessas duas últimas, importantes fatores de risco para complicações
(KEHR; CASTILLO; LOFOURCADE, 2002).
Kehr, Castillo e Lofourcade (2002) referem que a experiência profissional
está relacionada ao fato de que quanto maior o tempo de duração do procedimento
de inserção do CVC e o número de tentativas de punção, maior o risco de
complicações infecciosas.
O’Gradyet al. (2011) e Carrer et al. (2005), descrevem que o uso de
barreira máxima estéril (gorro, máscara, avental estéril, luvas estéreis e amplos
campos estéreis) para inserção do cateter é crucial, uma vez que esta conduta
diminui em um terço a probabilidade de colonização do dispositivo .
A afecção cardiopulmonar foi o diagnóstico que mais acometeu as
crianças do estudo, onde se destacam como principais causas as pneumonias e as
cardiopatias. De acordo com a literatura, nos países em desenvolvimento, as
pneumonias são mais frequentes e mais graves do que nos países desenvolvidos e
apresentam taxas maiores de incidência e mortalidade, sendo responsáveis por 1/5
das mortes em crianças menores de 5 anos de idade (BRYCE et al., 2005) e que, a
incidência de doença cardíaca congênita é de aproximadamente 8 a 10 por 1000
nascidos vivos (PINTO et al., 2004).
Outro dado importante foi às internações por afecções perinatais, devido
estaremassociadas à assistência de saúde dispensada à gestante e ao recémnascido durante o período pré-parto, parto e atendimento imediato à criança no
nascimento e berçário (LAURENTI; BUCHALLA, 1997).
Segundo a FUNASA (2010), durante o período de 1996 a 2000, as
principaiscausasde internações estavam relacionadasà gravidez, parto e puerpério;
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as doenças do aparelho respiratório aparecem como segunda causa de internação,
seguidas das doenças do aparelho circulatório o que vem confirmar o resultado
encontrado. Vale ressaltar que essas entidades diagnósticas são importantes
questões de saúde pública por serem passíveis de redução com uma política de
prevenção e intervenção da assistência primária com consequente diminuição de
internações e custos hospitalares em decorrência delas.
A

necessidade

de

outro

acesso

central

esteve

presente

em

61crianças(31,9%). Em umestudo com126 neonatos e 50 crianças, no qual 71,2%
fizeram uso de um único cateter e 20,8% mais de um. O tempo de internação e a
condição clínica da criança estão relacionados à quantidade de cateteres inseridos
assim

como

as

complicações

decorrentes

ao

seu

uso,

as

interações

medicamentosas, o uso de NPT e hemoderivados (BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010).
Recomenda-se que durante a manipulação de um CVC a atenção deva
ser constante, visando minimizar eventos e complicações que possam levar à
remoção do CVCacidentalmente sendo necessária a realização de um novo acesso
(BAGGIO; BAZZI; BILIBIO, 2010).
Como reflexo das características do hospital onde o estudo se realizou,
não houve diferença estatística quanto à utilização dos CVCs nas unidades de
internação (UTIs x Cuidados clínicos e intermediários). Isso se deve a complexidade
da clientela atendida como prematuros, pacientescirúrgicos, clínicos e com doenças
crônicas e, segundo Álvarez et al.,(2006), sendo imprescindível a utilização dos
CVCs para a administração de antibióticos, drogas vasoativas egrandes volumes de
infusão.
Quanto aos dispositivos, os CVCs pela técnica de Seldinger (44%) ainda
são os mais utilizados, contudo se observa uma tendência maior na utilização dos
PICCs (42,6%) incrementado principalmente, como refere à literatura, no cuidado de
pacientes em estado crítico nas unidades de terapia intensiva neonatal (UTIN),
particularmente, os recém-nascidos pré-termos de muito baixo peso (TAWIL et al.,
2006). Também foi percebido um menor número de dissecções venosas e que a
utilização dos cateteres umbilicais deve ser incrementada.
Com relação aos resultados da utilização dos PICCs no hospital em
estudo constata-se que em três meses de coleta de dados foram inseridos 121
cateteres PICCs enquanto que, em um estudo realizado em Belo Horizonte, em uma
UTIN terceirizada, relataram 44 PICCs inseridos durante um ano (BRAGA, 2006). E
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outro, realizado na UTIN do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo,
catalogou 37 PICCs, porém em um período de seis meses (CAMARGO, 2007).
Apesar de que hoje esses dados devem estar bem diferentes, nos permite pensarno
empoderamento dos enfermeiros do hospital em estudo, quanto à avaliação e
indicação desses dispositivos.
Para a população neonatal que necessita de terapia intravenosa por mais
de seis dias, o CDC recomenda que o acesso intravascular mais adequado seja o
PICC (CDC, 2002).
Falkowski (2006) sugere, em seu estudo, que os pacientes elegíveis ao
usodo PICC sejam detectados logo no momento da admissão, para que suas
necessidades de terapia intravenosa sejam supridas com um único cateter em uma
única tentativa, reduzindo assim os custos e os riscos de complicações associadas a
múltiplas venopunções.
Atualmente o uso das dissecções venosas como forma de implementar a
TIV tem sido cada vez menos evidenciado nos grandes centros de tratamento
pediátrico devido as complicações associados a ela, sendo contra indicado a sua
inserção de forma rotineira (O’GRADY et al., 2011).
O cateter umbilical deve ser indicado principalmente em situações de
emergência com o intuito de preservar a rede venosa dos RNs e prematuros para
uma posterior avaliação quanto ao melhor dispositivo a ser utilizado. O ideal é que
os cateteres arteriais umbilicais não sejam deixados no local por mais que 5dias e,
os cateteres venosos umbilicais poderão ser utilizados até 14 dias caso
hajaadministração asséptica (O’GRADY ET al., 2011).
No estudo, não houve diferença significativa entre o uso de coberturas
com gaze e fita, com as películas. O que se confirma quando a literatura refere que
não há evidências que comprovem melhor controle de infecção quando comparados
curativos com gaze e fita aos transparentes de poliuretano, entretanto, recomendase o curativo de gaze à pacientes diaforéticos, tendo em vista a capacidade
absortiva do material (O’GRADY et al., 2011).
A utilização de película transparente proporciona uma melhor visualização
do óstio do cateter, estabilização e ambiente seguro (estéril) e são preconizados
pelo guidelinesdo CDC como prática recomendada e fortemente baseada em
evidência (CDC, 2011). Os curativos com gaze são contraindicados nos cateteres
tipo PICC e só devem ser usadas nas primeiras 24 horas, devendo após este
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período ser retirado e substituído pela película transparente (CDC, 2011). Os demais
cateteres podem se utilizar dos dois tipos de cobertura, porém se a cobertura
utilizada for à com gaze e fita deve-se seguir um protocolo ou rotina de cuidado.
Recomenda-se a troca do curativo sempre que este estiver sujo, solto ou
úmido; ainda, a cada 48h para curativos de gaze e a cada sete dias para curativos
transparentes (O’GRADY et al., 2011).
As soluções frequentemente utilizadas para antissepsia da pele, tanto no
momento da inserção, quanto para realização dos curativos são derivadas de iodo
ou de CHG. Quando ambas são comparadas, entretanto, com nível de evidência
forte (CDC, 2011), a antissepsia da pele com solução alcoólica de CHG reduz a taxa
de colonização dos cateteres com diferença significativa, sendo recomendada
internacionalmente (MIMOZ et al., 2007).
Quanto ao intervalo de utilização dos fármacos e soluções foi evidenciada
uma maior frequência de 6/6h, contudo foi observada também a associação de mais
de um intervalo, aumentando consideravelmente o número de manipulações do
cateter.
Estudo aponta que o excesso de manipulação do cateter venoso central
aumenta significativamente o risco de infecção da corrente sanguínea (ANGELIERI,
2007).
Indica-se o uso de antisséptico antes do manuseio do dispositivo, sendo
clorexidina alcoólica a 0,5% ou álcool 70% os preconizados para desinfecção das
conexões; salienta-se a realização de fricção das dânulas por 30 segundos, como
prática recomendada antes da manipulação. Dânulas, equipos e extensores devem
ser trocados em até 72 horas, equipos de NPT a cada 24 horas; a fricção com álcool
á 70% em conexões e tampas deve ser realizada antes de cada manuseio
(O’GRADY et al., 2011).
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FIGURA 10 – Dispositivos para infusão intravenosa
Equipo

Extensor

Tampas e conexões

Dânula

Fonte: http://portalenfermagem.blogspot.com.br/. (acesso em: 25/05/2014)

Em relação ao tempo de permanência obteve-se como resultado 41,2%
com um uso menor que dez dias. Alguns estudos referemque os cateteres PICC
podem permanecer por períodos indeterminados de tempo, desde que o cuidado
apropriado seja realizado e as complicações não sejam aparentes (CHATHAS;
PATON, 1996) (INS, 2011).
Evidências

nos

mostram

tambémqueotempo

de

permanência

é

considerado fator de risco para infecção de cateteres venosos. É descrito que o risco
de infecção de corrente sanguínea relacionada ao cateter é mais elevado quanto
maior o tempo de permanência do mesmo (MAKI, 1994).
O risco de complicações infecciosas começa a aumentar quando o tempo
de permanência do cateter excede cinco dias, sendo ainda maior após sete dias
(POLDERMAN, 2002). Quando o período de uso do cateter e superior a dez dias
ocorre, com maior frequência, colonização endolumial por microorganismos
provenientes da manipulação de sistemas de infusão (equipos, torneirinhas, canhão)
pelos profissionais de saúde (DONLAN, 2001).
Kooi et al. (2007) em um estudo multicêntrico prospectivo, com o objetivo
de verificar a incidência e os fatores de riscos para infecção da corrente sanguínea,
concluíram através da regressão de Cox que o uso do cateter venoso central
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aumenta a chance de adquirir infecção da corrente sanguínea em 4,3 para o uso
entre 5 – 9 dias e 8,4 para o uso com mais de dez dias.
Porém os Guidelines não recomendam realizar troca pré-programada de
dispositivo, ou seja, não substituí-lo exclusivamente em virtude de tempo de sua
permanência (CDC, 2011).
O local de maior número de inserções encontrado no estudo foi a veia
subclávia direita (23,2%), seguida da jugular também a direita (22,5%) corroborando
com a literatura que referem que em 76,28% o procedimento é realizado em vasos
do lado direito do corpo (HIJUELOS, 1998).
Um estudo de 146 crianças e adolescentes de 0 a 14 anos de idade,
destacou a veia subclávia comoo acesso de escolha, sendo ela puncionada em
94,9% dos casos (CITAK, 2002). Entretanto, outros autores compararam taxas
desucesso e complicações entre os diferentes sítios de inserçãoe demonstraram
altas taxas de complicações quando a veiapuncionada foi à subclávia, concluindo
que a veia jugular, principalmente a jugular interna direita, deve ser a
primeiraescolha na cateterização venosa em crianças (ASKEW, 1990).
Noutro estudo que teve como objetivo avaliar as complicações
dacateterização da veia femoral e da veia subclávia em pacientes críticosobservouseque a veia femoral apresentou maiores complicações infecciosa (MERRER et al.,
2001).
Enquanto no adulto a punção de subclávia é um procedimento seguro, no
RN é um procedimento de risco, principalmente pela maior possibilidade de
pneumotórax e trombose (D’ELIA, 2002).
Diversos estudos não observaram diferenças estatísticas significantes
entre os locais de inserção dos cateteres venosos centrais (NAGASHIMA et al.,
2006; DESHPANDE et al., 2005; LORENTE et al., 2004).
A oclusão é definida como a obstrução parcial ou completa do cateter que
impede ou dificulta a aspiração de sangue, levando à perda da permeabilidade do
cateter. A incidência deste tipo de complicação varia entre 2 e 44% (PHILPOT;
GRIFFITHS, 2003) estando, os resultados encontrados nesse estudo, dentro do que
as pesquisas tem publicado, algo em torno de 41,5%.
As principais causas de oclusão são as mecânicas (dobras ou compressão
do lúmen do cateter), à obstrução trombótica causada pela formação de coágulos
interna ou externamente ao cateter e, obstrução não-trombótica consequente à
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cristalização intralumial de medicamentos incompatíveis ou nutrição parenteral
(SECOLI; KISHI; CARRARA, 2006).
As autoras Silva e Nogueira (2004) afirmam que preferencialmente devese evitar sempre que possível à área das articulações para diminuir o risco de
obstrução.
Estima-se que, de 5-25% de todos os episódios de obstrução em
PICCs,sejam causados por trombos hemáticos (FETZER; MANNING, 2004).
A realização de flush é recomendada antes e após as medicações e, a
realização de um teste de permeabilidade em cada turno (RODRIGUES; CHAVES;
CARDOSO, 2006). Esse procedimento permitirá a permeabilidade do cateter como
também uma maior vigilância desses acessos.
Em relação aos fármacos utilizados nos CVCs, os resultados demonstram
que o HV, o antibiótico, as medicações IV, as drogas vasoativas e a NPT foram os
principais.
A Associação de Enfermeiras de Ontário, no Canadá, sugere, em
suasdiretrizes de Estabelecimento e Escolha de Dispositivos para Acessos
Vasculares, que toda solução de osmolaridade maior que 500 mOsm/L, pH menor
que cinco emaior que nove e/ou vesicante ou irritante deve ser administrada por um
acessovenoso central, independente da duração da terapia (RNAO, 2004).
Sobre a utilização do PICC em neonatologia, um estudo cubano detectou
a predominância da administração de antibióticos, drogas vasoativas e grandes
volumes de infusão (ÁLVAREZ et al., 2006). Camargo (2007) apontou o uso da
nutrição parenteral total em 94,6% dos recém-nascidos em uso do PICC, enquanto
Braga (2006) relatou mais de 100% de uso de antibióticos e mais de 40% de uso de
nutrição parenteral total. Vendramim (2004) relatou que, em 74,3% dos casos, os
enfermeiros indicam o PICC pelo uso de antibióticos, seguidos da nutrição
parenteral total (72,2%), fluidos em geral (61,2%) e drogas vasoativas (56,5%).
Não se encontrou evidências que associassem a idade com o tempo de
permanência. O que se percebe, enquanto enfermeira intensivista são condições
que propiciam a um menor ou maior tempo de permanência dos cateteres e eles
estão

relacionados

às

peculiaridades

e

características

de

crescimento

e

desenvolvimento de acordo com a faixa etária de cada criança.
Crianças menores de um ano possuem limitações quanto ao cuidado, sendo
mais manuseadas e consequentemente maiores riscos de deslocamento do cateter.
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Também, pelas suas características anatômica e fisiológica, o comprometimento das
doenças é mais grave, necessitando de drogas que, sem um conhecimento das
interações medicamentosas por parte da enfermagem, podem ocasionar precipitação e
formação de cristais ocluindo a luz do cateter sendo necessário a sua retirada. O que
pode justificar o resultado de 43,8% dos cateteres em crianças menores de um ano
terem permanecido por menos de dez dias.
Já na faixa etária de 5 a 10anos, 30,8% dos cateteres permaneceram 30
dias ou mais. Por elas possuírem uma melhor compreensão de sua condição
cooperam mais com o cuidado facilitando assim a permanência do cateter por um
período de tempo maior.
É um indicativo de qualidade da assistência a manutenção do cateter,
visto que o objetivo é mantê-lo em uso até que não seja mais necessário, sem
omínimo de complicações possíveis. Como resultado desse estudo (54,7%) dos
CVCs inseridos pela técnica de Seldinger teve como motivo de retirada o término de
tratamento. Enquanto que os PICCs (55,7%) foram removidos por complicações.
Camargo (2007) retrata, em seu estudo, uma frequência predominante de infecção
(27,5%) como motivo de remoção dos PICCs, enquanto Braga (2006)retrata término
da terapia em 58,8%, assim como Barria e Santander (2006), em50% dos casos.
A literatura refere que o cateter PICC deve ser fixo à pele com uma
película transparente, que seja impermeável aos micro-organismos e que permita a
evaporação da água como também inspecionar diariamente o local de inserção, o
trajeto do cateter, os sinais de infiltração eedema, isquemia e infecção (CHAVES,
2003). Isso não foi observado em 5,8% dos PICCs que se utilizaram de curativos
simples, talvez pela falta de conhecimento por parte dos enfermeiros.
As complicações relacionadas aos CVCs são os maiores desafios
enfrentados pelos profissionais que prestam assistência a criança. Ao se analisar os
resultados entre as complicações e as variáveis idade, tipo de cateter, local de
inserção, tipo de cobertura, intervalo de utilização dos fármacos e soluções, tempo
de permanência e fármacos e soluções utilizados, pode-se encontrar um ponto em
comum. Esse ponto em comum se refere à educação continuada/permanente como
forma de prover a equipe de enfermagem de embasamentos científicos para a
manutenção dos CVCs.
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Estudos mostram quea educação continuada ou permanente é uma
importante estratégia utilizada para alcançar os resultados esperados, garantindo
qualidade da assistência e otimização dos recursos tecnológicos (ANDRADE, 2010).
Que a redução das complicações e taxas de infecção, relacionadosou não
à presença de CVC ou PICC, pode associar-se à educação profissional,seja ela
educação em serviço ou continuada.Ressalta-se dessa forma a necessidade de
treinamento da equipepara o manuseio do dispositivo na prática clínica da terapia
intravenosa (JESUS; SECOLI, 2007).
A competência e segurança narealização do procedimento deve ser
baseada em sustentação teórico prática aprimorada, com qualificações e
capacitações recorrentes no cotidiano desses profissionais (LOURENÇO; OHARA,
2010).
Estudos de estrito rigor metodológico e forte nível de evidência ratificam
que a capacitação e educação das equipes de saúde são fundamentais na
prevenção das complicações infecciosas (PRONOVOST et al., 2006).
No estudo a principal indicação para 80% dos PICCsfoi NPT, porém não
houve diferença estatística em relação aos outros fármacos. Na literatura, em
41,03% o acesso ocorreu como forma de administrar drogas, e em 11,54% como
acesso para a nutrição parenteral (HIJUELOS, 1998).
Os PICCs tiveram como tempo de permanência < de 10dias algo em
torno de 45,3% o que se justifica pelo fato de estarem associadas às complicações
como mob./tração e obstrução. Da mesma forma os CVCs inseridos pela técnica
Seldinger onde 54,8% permaneceram de 20 < 30dias e também foram mais
associados às infecções.

Conclusão
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6 CONCLUSÃO
O presente estudo possibilitou a análise da TIV em crianças internadas de
um hospital de referência do município de Fortaleza-CE, através da caracterização
da população infantil que faz uso do CVC e da caracterização das variáveis
intervenientes a esse processo.
Ao final da pesquisa, resultados permitiram concluir que:
A frequência da utilização dos CVCs se deu em uma população de
crianças do sexo masculino, idade < 1 ano e com peso <5Kg, acometidas por
afecções cardiopulmonares.
A necessidade de mais de um acesso venoso central foi observado por
estarem relacionadas às condições clínicas da criança assim como as complicações
decorrentes ao seu uso, as interações medicamentosas, o uso de NPT e
hemoderivados.
Apesar dos CVCs pela técnica Seldinger terem sido os mais utilizados, se
observa uma maior tendência na utilização dos PICCs tendo como consequência um
decréscimo das dissecções venosas.
A utilização da película ainda é incipiente no hospital, apesar de ser o tipo
de cobertura preconizado pelos guidelines, tendo sido observado sua maior
frequência nos PICCs.
Foi evidenciado que o intervalo de administração dos fármacos é fator de
risco para as complicações circunstancias (mobilização/tração e obstrução) como
também as complicações infecciosas.
Em relação ao tempo de permanência dos CVCs, o estudo apontou que
em relação ao PICC, a maioria deles permaneceu nos pacientes por um período
menor que dez dias. Em relação aos demais cateteres, o tempo foi superior a 20
dias.
A veia jugular foi o vaso mais acessado nos CVCs, sendo seguido pela
subclávia; o lado direito predominou.
Dentre as complicações, a obstrução foi a principal causa seguida da
mobilização/tração. Tais fatos reforçam a necessidade de se intensificar, entre os
profissionais, asestratégias de educação continuada a respeito das boas práticas
das técnicas de manutenção desses dispositivos através de grupos de discussões

64
Cateteres centrais em crianças internadas em um hospital pediátrico de referência de Fortaleza-Ceará

internas etreinamento em serviço, visto serem complicações que colocam em risco a
segurança da criança.
Os fármacos e soluções mais utilizados foram HV, o antibiótico, as
medicações IV, as drogas vasoativas e a NPT, sendo a NPT a indicação principal
para o acesso venoso central.
Constatou-se que a remoção dos CVC se deu pelo término de tratamento
enquanto que os PICCs foram removidos por complicações. Reforçando ainda mais
a necessidade da educação continuada para o manuseio do dispositivo na prática
clínica da terapia intravenosa.
Como limitação desse estudo pontua-se a pouca literatura que relacione o
uso de CVC pela técnica de Seldinger, PICCs, dissecções venosas e cateteres
umbilicais, sendo mais recorrentes estudos pertinentes ao PICC. Outra limitação se
refere ao acesso aos prontuários com anotações incompletas e algumas vezes
incoerentes sendo necessário o auxilio dos acompanhantes responsáveis pelas
crianças para elucidação das dúvidas.
Dessa forma espera-se com esse estudo beneficiar as crianças com a
minimização das complicações decorrentes ao uso dos CVCs, um maior incremento
na utilização dos PICCs e cateter umbilical, como também a diminuição de práticas
equivocadas ocorridas pelo desconhecimento ou pela falta de atualização,
otimizando medidas que propiciem a aquisição de conhecimentos e habilidades
baseadas nas melhores evidências favorecendo-se assim a uma assistência de
qualidade e segura para nossas crianças.
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APÊNDICE A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Estamos solicitando ao senhor (a), responsável pela criança que agora está
internada nessa instituição, autorização para que ela possa participar de uma
pesquisa intitulada: Cateterescentrais em crianças internadas em um hospital
pediátrico de referência deFortaleza-Cearáque tem como objetivos analisar o
perfil do processo de terapia intravenosa central em crianças internadas em um
hospital pediátrico de Fortaleza, assim como identificar as principais complicações
relacionadas com este tipo de terapia de infusão venosa e avaliar os indicadores de
qualidade.A população do estudo será composta por crianças internadas que
utilizarem cateter central nas diferentes unidades do hospital. Espera-se ao final do
estudo que seja traçado um perfil da utilização de cateteres centrais, identificando
aspectos inerentes ao processo, com vista no planejamento de ações que possam
contribuir para essa prática. A participação de seu filho é voluntária e, caso aceite
que ele faça parte da pesquisa, asseguro-lhe o seu anonimato e que todos os dados
colhidos só serão utilizados para fins da pesquisa. O referido estudo não trará
nenhum malefício à criança, pois não será realizadanenhuma intervenção, somente
coletaremos

dados

registrados

nos

prontuários.

Espero

contar

com

seu

consentimento para que, com essa pesquisa, possamos aprimorar nossas práticas e
consequentemente a segurança na assistência prestada à criança. Caso tenha
alguma dúvida, estaremos disponíveis nos seguintes contatos:
Coordenadora Orientadora: Ana Valeska Siebra e Silva – Cel. (085) 9152.5011
Pesquisadora responsável: Rosângela Ávila de Carvalho – Cel. (085) 8806.3110
Comitê de Ética em Pesquisa – Fone (085) 3101.4212
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APÊNDICE B
TERMO DECONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO

Eu,

_________________________________________________________

identidade nº ____________________________, responsável pela criança, concordo
na sua participação no estudo intitulado CATETERES CENTRAIS EM CRIANÇAS
INTERNADAS EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO DE REFERÊNCIA DE FORTALEZACEARÁ. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora ROSÂNGELA
ÁVILA DE CARVALHO sobre o estudo, assim como os benefícios decorrentes da
participação dela na pesquisa. Foi-nos garantido o sigilo das informações e que
podemos retirar nosso consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a
qualquer penalidade ou interrupção do acompanhamento/assistência/tratamento de
meu filho. Não terei quaisquer despesas ou compensações financeiras. Dessa forma,
autorizo a participação.

Local _______________

Data_______/_______/_________

Assinatura do responsável: _______________________________________

Assinatura da criança: ____________________________________________

Assinatura do pesquisador: ________________________________________

77

APÊNDICE C

FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS

FORMULÁRIO NÚMERO:____________________PRONTUÁRIO:_____________________________
NOME:_______________________________________________________________________________
IDADE: _______________ PESO:_________________ SEXO:

FEM

MASC

DIAGNÓSTICO CLÍNICO:______________________________________________________________
DATA DA INTERNAÇÃO: ___/___/___

UNIDADE DE INTERNAÇÃO:__________________________

DATA DA IMPLANTAÇÃO DO CATETER: ___/____/____
TIPO DE CATETER:
CVC POR DISSECÇÃO VENOSA

CVC POR TÉCNICA DE SELDINGER

PICC

CATETER UMBILICAL

LOCAL DE INSERÇÃO DO CATETER:
SUBCLÁVIA DIREITA

JUGULAR DIREITA

SUBCLÁVIA ESQUERDA

JUGULAR ESQUERDA

BASÍLICA DIREITA

CEFÁLICA DIREITA

BASÍLICA ESQUERDA

CEFÁLICA ESQUERDA

FEMORAL DIREITA

AXILAR DIREITA

FEMORAL ESQUERDA

AXILAR ESQUERDA

TEMPORAL DIREITA

TEMPORAL ESQUERDA

SAFENA DIREITA

SAFENA ESQUERDA

UMBILICAL
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FÁRMACOS E SOLUÇÕES UTILIZADOS:
HV

HV+ATB

HV+ATB+MED.IV

HV+ATB+DVAS

NPT

ATB + NPT + HEM.
ATB+NPT+DVAS+HEM.

INTERVALO DE UTILIZAÇÃO DOS FÁRMACOS E SOLUÇÕES
4/4h

6/6h

8/8h

12/12h

24/24h

TIPO DE COBERTURA:
GAZE + FITA

PELÍCULA TRANSPARENTE

MOTIVO DA RETIRADA DO CATETER:
COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO CATETER
TÉRMINO DO TRATAMENTO
ÓBITO

DATA DA RETIRADA DO CATETER: ____/____/_____
TEMPO DE PERMANÊNCIA DO CATETER:
<10 dias

10 a 20 dias

20 a 30 dias

>30 dias

TIPOS DE COMPLICAÇÕES:
FLEBITE

DESLOCAMENTO DO CATETER

EXTRAVASAMENTO

INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA

RUPTURA DO CATETER

OCLUSÃO/OBSTRUÇÃO DO CATETER

INFILTRAÇÃO

Anexos
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ANEXO A

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE
GRAU

INFILTRAÇÃO E EXTRAVASAMENTO
Sinais e Sintomas

0

Sem sinais clínicos

1

Pele fria e pálida, edema < que 2,5cmem qualquer direção,
Com ou sem dor local

2

Pele fria e pálida, edema entre 2,5cm a 15cm em qualquer
direção,Com ou sem dor local

3

Pele fria, pálida e translúcida, edema > que 15cm em qualquer
direção, dor local variando de média a demorada, possível
diminuição da sensibilidade.

4

Pele fria, pálida e translúcida, edema > que 15cm em qualquer
direção, dor local variando de média a demorada, possível
diminuição da sensibilidade, comprometimento circulatório.
Ocorre na infiltração de derivados sanguíneos, substâncias
irritantes ou vesicantes (extravasamento).
Fonte: GAV 2013
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ANEXO B

ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO DE FLEBITE
GRAU
Sinais e Sintomas
0

Sem sinais clínicos

1

Presença de eritema, com ou sem dorlocal

2

Presença de dor, com eritema e ouedema

3

Presença de dor, com eritema e
endurecimento e cordão fibroso palpável.

4

Presença de dor, com eritema e ou edema, com
endurecimento e cordão fibroso palpável > que 2,5cm de
comprimento, drenagem purulenta.
Fonte: GAV 2013

ou

edema,

com
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ANEXO C

Técnica de Seldinger (S) e Técnica de Seldinger Modificada* (M.S)
* A Técnica de Seldinger Modificada consiste em utilizar o cateter no lugar da agulha para
punção.

Passo 1:
(S) Após administrar um anestésico local, localize a veia utilizando a agulha
introdutora thin-wall. A veia pode ser pré-localizada com uma agulha menor.
(M.S) O cateter/agulha pode substituir a agulha introdutora thin-wall.

Passo 2:
(S) Remova a seringa. Confirme o posicionamento da veia utilizando um monitor
hemodinâmico ou checando por pulso de fluxo sangüíneo. ATENÇÃO: A cor do
sangue nem sempre é uma indicação acurada da entrada da veia.
(M.S) Remova a seringa e a agulha, deixando o cateter na veia. ATENÇÃO: Para
evitar possível embolia, não reinsira a agulha no cateter.

Passo 3:
(S) Imediatamente oclua o lúmen da agulha para prevenir embolia ou sangramento.
(M.S) Imediatamente oclua o lúmen do cateter para prevenir embolia ou
sangramento.
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Passo 4:
(S) Passe o fio guia através da agulha e avance através da veia. ATENÇÃO: Para
evitar partir o danificar o fio guia, nunca corte-o para alterar seu comprimento, nem
retire o fio guia contra o ângulo da agulha.
(M.S) Passe o fio guia através do cateter intravenoso. ATENÇÃO: Não corte o fio
guia sob nenhuma hipótese.

Passo 5:
(S) Segure firmemente o fio guia e remova a agulha. ATENÇÃO: Mantenha o fio
guia estável o todo tempo.
(M.S) Segure o fio guia e remova o cateter intravenoso. ATENÇÃO: Segure
firmemente o fio guia o tempo todo.
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Passo 6:
(S + M.S) Caso uma incisão skin-nick seja necessário, utilize a lâmina do bisturi
apontada para o lado oposto ao fio guia.
Passo 7:
(S + M.S) Se estiver utilizando um dilatador, passe sobre o fio guia para alargar o
local como necessário. ATENÇÃO: Para evitar perfuração da parede da veia, não
deixe o dilatador no local como um cateter implantado.

Passo 8:
(S + M.S) Insira a ponta do cateter na veia utilizando o fio guia. Segurando o cateter
perto da pele, avance dentro da veia com um movimento em espiral.
Passo 9:
(S + M.S) Avance com o cateter até o ponto final de implantação. Segure o cateter e
remova o fio guia. Cheque o posicionamento do lúmen aspirando através do
conector. Verifique o posicionamento da ponta do cateter através de raios X ou outro
método em acordo com o protocolo do hospital.
Fonte: http://www.cirurgicadmg.com.br/?tag=tecnica-de-seldinger. (acesso em 25/05/2014)
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ANEXO D
FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ACESSO VENOSO CENTRAL
GRUPO DE ACESSO VENOSO – GAV

Nº

NOME

PRONTU
ÁRIO

IDADE

PESO

UNIDADE
DE
INTERNAÇÃO

DIAGNÓSTI
CO

DATA DA
INSERÇÃO DO
CATETER

Fonte: GAV, 2013
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DE
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RETIRADA
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COMPLICAÇÕES
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