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Cateter central de inserção periférica (CCIP), é um dispositivo intravenoso inserido 

através de uma veia periférica, progredindo até a veia cava superior ou inferior, adquirindo 

características de um cateter central. Cabe ao enfermeiro capacitado a inserção, 

manutenção e retirado do CCIP. Este dispositivo é um importante aliado no tratamento da 

clientela pediátrica, apresentando vantagens como a redução de freqüentes punções 

venosas, além de ser um acesso seguro e de longa permanência. No contexto da 

assistência pediátrica, espera-se traçar estratégias a fim de aprimorar os cuidados ao 

cliente em uso de CCIP. Objetivos: Discutir o conhecimento do enfermeiro das unidades 

pediátricas no que tange a manutenção do CCIP e descrever os fatores capazes de 

interferir no processo de manutenção do CCIP. Pesquisa de campo do tipo exploratória 

descritiva, com abordagem quantitativa dos dados.  A amostra foi composta por 32 

enfermeiros, que responderam a um questionário com proposições  que eram verdadeiras 

ou  eram falsas. Sendo que 15,6% disseram ser verdadeira a troca a cada 48 horas de 

equipos e conexões; 31,25% ser falsa a realização de flushing após infusão de 

medicação; 75% como sendo falso a troca do 1º curativo compressivo, em local de 

inserção do CCIP após 24h e 6,25%  como verdadeira o uso de heparina para 

desobstrução do CCIP. Diante disso, se faz necessário  instituir estratégias como criar 

grupos de discussão, realizar educação continuada e valorizar o uso dos procedimentos 

operacionais padrões sobre o CCIP, minimizando duvidas e com isso reduzir erros  

proporcionando segurança a clientela pediátrica. 
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