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IMPLANTAÇÃO DE CATETER VENOSO CENTRAL DE INSERÇÃO
PERIFÉRICA EM PACIENTES ADULTOS.
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Palavras chaves: Cateterismo venoso central, equipe enfermagem, educação continuada.

INTRODUÇÃO: Em 2009 iniciou-se o uso do Cateter Venoso Central de Inserção
Periférica (CCIP) em adultos. O desconhecimento do produto, a falta de profissionais
habilitados para passagem mantiveram-no fora de escolha para as equipes clínicas. Com o
Grupo do Acesso Vascular (GAV) foi possível apresentar o cateter, as indicações,
benefícios e os cuidados específicos. Assim, os Enfermeiros habilitaram-se para a
passagem do CCIP, beneficiando pacientes que necessitam de tratamento prolongado,
permitindo a escolha do tratamento ambulatorial diminuindo o período de internação, os
riscos com o cateter venoso central de curta permanência e principalmente proporcionar
conforto e segurança ao paciente. 1-4
OBJETIVO: Identificar o tempo de permanência do CCIP em pacientes adultos e o motivo
da retirada.
MÉTODO: A pesquisa foi realizada com pacientes adultos submetidos à passagem do
CCIP pelo GAV, acompanhados até a retirada do cateter, no período de setembro de 2009 a
maio de 2011, onde foram levantadas as fichas de acompanhamento do CCIP.
RESULTADOS: Foram passados 30 cateteres, a média do tempo de permanência foi de
24,8 dias, com mínimo de 1 e máximo 98 dias. O motivo da retirada foi: 15 (50%) término
do tratamento, 5 (16,7%) ruptura do cateter, 3 (10%) suspeita de infecção, 2 (6,7%)
obstrução, 1 (3,3%) extravasamento em inserção, 1 (3,3%) infecção, 1 (3,3%) mau
posicionamento, 1 (3,3%) perda acidental e 1 (3,3%) óbito.
CONCLUSÃO: Este estudo demonstrou que o tempo de permanência do CCIP foi
suficiente para o término do tratamento, promovendo diminuição do stress, maior conforto
e satisfação do paciente.
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