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Mota ANB. Complicações relacionadas ao uso de cateter venoso central semi-

implantável não tunelizado em pacientes com afecções cardiopulmonares 

[Dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015. 

 

RESUMO 

 

Introdução: A cateterização venosa central caracteriza-se pelo posicionamento de 
um dispositivo vascular cuja extremidade alcance o terço final da veia cava superior, 
independente do local de inserção. Grande parte dos pacientes com afecções 
cardiopulmonares são eletivos à sua implantação, por apresentarem rede venosa 
periférica fragilizada e necessidade de infusão prolongada de soluções.  No entanto, 
tal procedimento possui caráter invasivo, associado a complicações. Objetivos: 
Analisar as complicações relacionadas ao uso de cateter venoso central semi-
implantável não tunelizado. Material e método: Estudo de coorte prospectivo (6 
meses)  realizado em unidades de terapia intensiva e clínicas médico-cirúrgicas do 
Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, em pacientes adultos com afecções cardiopulmonares 
em uso de cateter central de inserção periférica (PICC) ou cateter de duplo lúmen 
(CDL), pela observação diária do cateter até sua retirada ou saída hospitalar, 
associada a consultas ao prontuário para obter informações sobre paciente e 
condições do cateter. Variáveis de estudo relacionadas a dados demográficos e de 
morbidade, de inserção de cateter, de uso e manutenção, de complicações 
relacionadas ao uso de cateter, de remoção de cateter. Análise de dados: Medidas 
de tendência central e de variabilidade, teste de qui-quadrado ou Mann-Whitney 
para dados qualitativos, teste t-students e ANOVA ou teste de Kruskall-Wallis para 
comparação de médias. Resultados: Houve predominância dos CDL, utilizados em 
127 (67,2%) situações, e o PICC em 62 (32,8%). Dos cateteres, 55 (43,3%) CDL e 
21 (37,0%) PICC apresentaram algum tipo de complicação. Houve diferença 
estatística (p=0,017) entre as complicações de acordo com os tipos de PICC, sendo 
maior nos de ponta aberta. Houve diferença entre as complicações de acordo com 
os sítios de inserção, porém sem diferença estatística (p=0,479). A obstrução 
ocorreu em apenas 3,9% (5) dos CDL, enquanto que nos PICCs esteve presente em 
11,3% (7) dos casos.  A flebite grau 1 esteve presente em 23 (18,1%) casos de CDL 
e 10 (16,1%) casos de PICC. O exsudato purulento no CDL foi verificado em 9 
(7,0%) casos, enquanto que no PICC esteve presente em apenas 1 (1,6%) 
dispositivo. A exteriorização esteve presente apenas nos CDL, ocorrendo em 9 (7%) 
casos. A suspeita de trombose foi verificada em 3 (4,8%) casos de PICC, sendo 
confirmada em apenas 1 (1,6%) deles, assim como a ruptura, presente em apenas 1 
(1,6%) PICC. O tempo de permanência do CDL foi de 8,8 (±6,8) dias em média 
(mediana de 8) com variação de 1 a 38 dias. No caso do PICC, teve média de 19,4 
(±21) dias (mediana de 14) e variação de 1 a 141 dias. A suspeita de infecção foi 
maioria, sendo que no CDL esteve presente em 30 (23,6%) casos e no PICC em 9 
(14,5%). Apenas em 1 (2,6%) CDL foi confirmada infecção de corrente sanguínea 
associada ao cateter, com ponta de cateter e hemocultura positivas para 
Chryseobacterium Indologenes. Conclusão: A suspeita de infecção foi a 
complicação com maior incidência, porém confirmada em apenas um caso. Não 
houve diferença estatística significava entre as densidades de incidência de 
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complicação do CDL e do PICC.Os resultados encontrados indicam a necessidade 
de acompanhamento de maior número de dispositivos por mais tempo e que as 
principais estratégias para prevenção de complicações nesta população continua 
sendo o cuidado diário na manutenção dos mesmos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cateteres venosos centrais. Estudos de coortes. 

Qualidade da assistência à saúde. Segurança do paciente. Complicações. 

Enfermagem. 
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Mota ANB. Complications related to the use of semi-implantable central venous 

catheter nontunneled in patients with cardiopulmonary diseases [Dissertation]. São 

Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2015. 

 
ABSTRACT 

 
Introduction: Central venous catheterization is characterized by positioning a 
vascular device whose end reaches the final third of the superior vena cava, 
regardless of the insertion site. Most patients with cardiopulmonary diseases are 
elective for its implementation, for presenting a fragile peripheral venous network and 
need for prolonged infusion solutions. However, this procedure presents invasive 
character associated with complications. Aim: Analyze the complications related to 
the use of non-tunneled semi-implantable central venous catheter. Methods: A 
prospective cohort study (6 months) conducted in intensive care units and medical-
surgical clinics from the Heart Institute of the Medicine Course in University of São 
Paulo (USP), in adult patients with cardiopulmonary diseases in using peripherally 
inserted central catheter (PICC) or double lumen catheter (CDL), the daily 
observation of the catheter until its withdrawal or hospital discharge, associated with 
access to medical records for information on the patient and the catheter conditions. 
Study variables related to morbidity and demographics data, catheter insertion, use 
and maintenance, complications related to the use of catheter, catheter removal. 
Anlysis: Measures of central tendency and variability, chi-square test or Mann-
Whitney test for qualitative data, student’s t-test and ANOVA or Kruskal-Wallis test to 
compare means. Results: There was a predominance of CDL, used in 127 (67.2%) 
cases, and the PICC in 62 (32.8%). As of the catheters, 55 (43.3%) CDL and 21 
(37.0%) PICC had some type of complication. There was a statistical difference (p = 
0.017) among the complications according to the types of PICC, being it higher in the 
open ended ones. There were differences between the complications according to 
the insertion sites, however, with no statistical difference (p = 0.479). Obstruction 
occurred in only 3.9% (5) of the CDL, while in PICCs it was present in 11.3% (7) of 
the cases. The phlebitis grade 1 was present in 23 (18.1%) cases of CDL and 10 
(16.1%) cases of PICC. The purulent exudate in the CDL was observed in 9 (7.0%) 
cases while in PICC was present in only 1 (1.6%) device. The manifestation was 
present only in the CDL, occurring in 9 (7%) cases. The suspicion of thrombosis was 
seen in 3 (4.8%) PICC being confirmed in only 1 (1.6%) of them, as well as the 
rupture present in only 1 (1.6%) PICC. The CDL length of stay was 8.8 (± 6.8) days 
on average (median 8) ranging from 1 to 38 days. In the case of PICC, it averaged 
19.4 (± 21) days (median 14) and ranged 1-141 days. The suspected infection was 
the majority, being present in CDL in 30 (23.6%) cases and in PICC in 9 (14.5%). In 
only 1 (2.6%) CDL a bloodstream infection associated with the catheter was 
confirmed, with tipped catheter and positive blood culture for Chryseobacterium 
indologenes. Conclusion: The suspected infection was the complication with highest 
incidence, but confirmed in only one of the cases. There was no statistical difference 
between the densities of incidence of complication of CDL and PICC. The results 
indicate the need for monitoring in longer and  greater number of devices, and that 
the main strategies to prevent complications in this population remains the daily care 
in their maintenance. 
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APRESENTAÇÃO 

Como enfermeira da clínica médico-cirúrgica do Instituto do Coração do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(InCor – HCFMUSP) lido diariamente com pacientes com afecções 

cardiopulmonares em uso de cateteres centrais acompanhados por diferentes 

equipes e com diversas indicações de utilização do dispositivo venoso. 

 Na prática diária pude observar discussões entre as equipes médica e de 

enfermagem quanto à escolha do melhor dispositivo para cada caso, gerando  

divergências, principalmente relacionadas às  taxas de complicação em  cateter de 

duplo lúmen (CDL) e  cateter central de inserção periférica (referenciado na literatura 

pela sigla PICC, do inglês peripherally inserted central catheter). 

A implantação de cateter central em pacientes com afecções 

cardiopulmonares é geralmente eletiva, uma vez que a maioria apresenta rede 

venosa periférica fragilizada por doenças de base ou internação prolongada, uso de 

medicamentos irritantes ou ainda pela necessidade de infusão de soluções de forma 

contínua ou intermitente durante longos períodos. Majoritariamente esta população é 

portadora de doenças valvares, miocardiopatias, coronariopatias, afecções 

congênitas e afecções pulmonares intersticiais, sendo que muitos estão em fila para 

transplante e outros estão em tratamento de agravos decorrentes de suas 

complicações. 

Considerando minha observação empírica de que os cateteres de duplo 

lúmen apresentam maiores índices de complicação, somada a escassa literatura 

sobre a comparação dos dois dispositivos em população de adultos, interessei-me 

por desenvolver o presente estudo a fim de identificar, caracterizar e comparar as 

principais complicações relacionadas ao uso de cateteres centrais semi-implantáveis 

não tunelizados com o objetivo de trazer subsídios à tomada de decisão em equipe 

quanto ao cateter mais indicado. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A obtenção de um acesso vascular é fundamental para a maioria dos 

pacientes no ambiente hospitalar, principalmente para aqueles gravemente doentes 

ou com enfermidades crônicas que necessitem longos períodos de internação, 

envolvendo a necessidade iminente de acesso direto à circulação para viabilizar ou 

potencializar o tratamento.  

Para tanto, define-se como terapia intravenosa (TIV) a administração de 

soluções e fluidos diretamente na corrente sanguínea. É indicada para pacientes 

com necessidade de infusão de grandes volumes, situações de urgência e 

emergência, transfusão de hemocomponentes e derivados, terapia antineoplásica, 

antibioticoterapia entre outros. Proporciona efeito imediato, níveis plasmáticos 

previsíveis e 100% de biodisponibilidade, uma vez que a absorção não se faz 

necessária(1). No entanto, está associada muitas vezes a diferentes tipos e graus de 

complicações que serão abordados posteriormente. 

As primeiras informações sobre terapia intravenosa datam do período do 

Renascimento Cultural (séculos XV e XVI), quando surgiram relatos das primeiras 

transfusões sanguíneas, sendo elas baseadas na descrição da circulação em 

1616(2). Em 1773 teve-se o primeiro relato de cateterização intravascular, quando 

Stephen Hales (1968 apud Araújo, 2003, p.70) realizou as medidas diretas das 

pressões venosa e arterial em animais com cânulas de latão(3). Em seres humanos, 

atribui-se a Faivre (1856 apud Araújo, 2003, p.70) a canulação de uma artéria de um 

membro amputado como primeira medida direta da pressão arterial(4). Em humanos 

vivos, datam apenas de 1912 as primeiras descrições de cateterizações centrais, até 

que em 1929 teve-se um marco histórico quando um urologista alemão canulou a 

veia do próprio do braço até o átrio direito, confirmando seu posicionamento através 

de radiografia de tórax(5). 

A partir de então, os artefatos intravenosos foram se desenvolvendo, e, em 

1945 tornou-se conhecida a cateterização prolongada, utilizando cateteres de 

polietileno, mantidos em posição por até cinco dias para administração intermitente 

de penicilina e heparina(6). 
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Em 1952, um cirurgião militar, descreve a primeira punção percutânea da veia 

subclávia para expansão volumétrica rápida em soldados feridos em combate(7). Um 

ano depois, dois fisiologistas publicam a construção de um cateter balonado para 

verificação da circulação pulmonar em cães(8). Ainda na década de 1950, Seldinger 

(1953 apud Araújo, 2003, p.71) descreveu a técnica de cateterização com utilização 

de fio guia metálico, na veia subclávia, sendo esta bastante utilizada na atualidade(9). 

Posteriormente, em 1961, surge a técnica de punção com cateteres de 

politetrafluoretieno (PTFE ou teflon), com o objetivo de monitorizar a pressão arterial 

de forma invasiva e obter amostras de sangue(10). Desde então, com o avanço da 

indústria eletroeletrônica e de plásticos finos, foram introduzidos cateteres do tipo: 

“plástico-sobre-agulha”, PTFE, silicone e, poliuretano, trazendo maior flexibilidade e 

menores índices de complicações(2). 

Ainda na década de 1960, com a popularização da técnica de medida da 

pressão venosa central, desenvolvida por Wilson et al. (1962 apud Araújo, 2003, p. 

71)  e aperfeiçoada por Wilmore e Dudrick (1969 apud Araújo, 2003, p.71), surgem 

as primeiras unidades coronarianas e de terapia intensiva, a criação dos suportes 

ventilatórios prolongados e a introdução do uso clínico por Swan et al. (1970 apud 

Araújo, 2003, p. 71) do cateter balão fluxo dirigido(12,13).  

Atualmente, os aperfeiçoamentos na área da terapia intravenosa abrangem 

também a atuação dos profissionais. Diversas instituições estão adotando times de 

terapia infusional (TTI) para oferecer suporte técnico aos profissionais da 

assistência, geralmente compostos por enfermeiros, médicos, farmacêuticos e 

profissionais associados à compra e distribuição dos materiais. O objetivo é 

padronizar e promover treinamentos a respeito das indicações, técnicas de 

passagem e cuidados com a manutenção dos cateteres, bem como a inserção dos 

dispositivos quando necessário(14). 

A via de acesso venoso periférico é largamente utilizada, principalmente 

durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) por ser rapidamente estabelecida. 

No entanto, estes tipos de dispositivos são de curta permanência, variando 

geralmente de 72 a 96 horas de uso máximo, variando de acordo com as normas 

estabelecidas pela comissão de controle de infeccção hospitalar (CCIH) de cada 
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instituição, e estão mais associados a complicações como flebites, infiltrações e 

extravasamentos. Por isso, para terapias intravenosas mais longas e/ou uso de 

drogas vesicantes, o uso de cateteres venosos centrais pode ser o mais indicado.  

Define-se como cateterização venosa central o posicionamento de um 

dispositivo vascular cuja extremidade alcance o terço final da veia cava superior, 

onde o fluxo de sangue é de aproximadamente dois a três litros por minuto, 

independentemente do local de inserção. Suas principais indicações são: 

monitorização hemodinâmica invasiva, infusão de soluções ou nutrição parenteral, 

terapia de substituição renal, e estimulação cardíaca artificial(15). 

Existem diferentes tipos de cateteres centrais para terapia intravenosa 

disponíveis no mercado. Podem ser: totalmente implantáveis – conhecidos como 

Port-a-cath; ou semi implantáveis, subdividindo-se em tunelizados – como os 

cateteres de Hickman e Broviac; e não tunelizados, objetos do presente estudo.  

Os cateteres centrais semi-implantáveis não tunelizados são instrumentos 

tubulares com inserção central, como o cateter de duplo lúmen (CDL), e o de 

inserção periférica (PICC). Os fatores que influenciam a seleção de um dispositivo 

para acesso venoso central são divididos em quatro categorias: 1) características e 

preferências do paciente; 2) história e comorbidades; 3) demandas relacionadas aos 

tipos de infusão e 4) dispositivo disponível(16). 

As características e preferências dos pacientes estão intimamente 

relacionadas aos possíveis sítios de inserção do cateter, e, geralmente, são 

ignoradas. Deve-se levar em consideração: idade, nível de consciência, sequelas de 

doenças prévias como plegias, paresias, tromboses, membro dominante, nível de 

instrução e opinião do paciente. A maioria refere preferência pela extremidade 

superior do membro e/ou lado não dominante, ou sítios que possam ser visualizados 

sem a necessidade de uso de espelhos(16). Estes cuidados refletem diretamente nas 

taxas de complicações relacionadas aos cateteres, uma vez que, a contribuição do 

paciente facilita a terapêutica. 

O levantamento do histórico e exame físico adequadamente realizados 

possibilitam a identificação de contraindicações ou características determinantes 

para a escolha do tipo de dispositivo, como por exemplo: coagulopatias, infecção da 
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área subjacente ao sítio de inserção, exéreses prévias de veias, presença de 

endopróteses, filtros de veia cava, dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis, 

sinais e sintomas de alergias tanto ao látex quanto a antissépticos tópicos. Além 

disso, deve-se atentar se o paciente tolera a manutenção do posicionamento em 

decúbito dorsal horizontal para a realização do procedimento(16,17). 

Quanto às demandas relacionadas aos tipos de infusão, destaca-se: a 

avaliação do tipo de solução a ser infundida, periodicidade e compatibilidade no 

caso de múltiplas drogas, número de lúmens necessários, e calibre dos cateteres, 

sendo geralmente indicados 1 e 2 French (Fr) para neonatos, 3 Fr  para crianças e 4 

a 6 Fr para crianças maiores e adultos(18). 

 

1.1 CATETER DE DUPLO LÚMEN (CDL) 

De modo geral, os cateteres de duplo lúmen têm aproximadamente 20 

centímetros de comprimento e apresentam graduações em centímetros na lateral 

externa de modo a permitir o controle da profundidade de sua introdução. Conexões 

do tipo luer lock1 nas extremidades proporcionam a fácil e segura adaptação de 

seringas e equipos, enquanto o orifício central duplo impede a combinação de 

substâncias no interior do cateter.  

Todos os cateteres centrais têm como característica indispensável a 

radiopacidade, para uma perfeita visualização aos raio-X. Para isso, são adicionados 

elementos alcalino-terrosos durante sua produção, como Tungstênio, Rádio ou 

Bário, numa proporção de no máximo 20% para que o dispositivo não se torne 

quebradiço(2). 

Para confecção dos cateteres, diferentes materiais estão disponíveis e 

apresentam características peculiares que devem ser levadas em consideração na 

escolha do dispositivo. O silicone, por ser macio e flexível é incapaz de ser moldável 

e causa menos lesões às paredes dos vasos, tem baixa trombogenicidade, menor 

capacidade de aderência bacteriana, e é compatível com soluções de base alcoólica 

                                                           
1 Conector terminal com travamento. 
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para desinfecção. No entanto, suporta menores pressões, levando a maiores 

chances de rompimento(19). 

 O polivinilcloreto (PVC) e o poliuretano, são mais rígidos, tem risco 

aumentado de fraturas no uso de soluções alcoólicas, porém tem paredes mais 

finas, permitindo lúmens de diâmetros maiores, sendo ainda os de menores custos. 

O poliuretano tem ainda a particularidade de possuir superfície mais lisa 

minimizando a aderência bacteriana. Existem também dispositivos confeccionados 

em Chronoflex®, um tipo de poliuretano que apresenta maior biodurabilidade. Há 

ainda cateteres confeccionados em hidrogel elastomérico, que possuem propriedade 

de rigidez para facilitar o processo de inserção, porém torna-se macio quando dentro 

do vaso(20). Os dispositivos de Teflon apresentam superfície flexível e encerada, 

diminuindo assim o atrito. No entanto, tem parede razoavelmente espessa e, uma 

vez dobrado, não retorna a posição original(19). 

O calibre e o número de lúmens devem ser escolhidos conforme as 

demandas do tratamento e características do paciente. A maioria dos médicos 

seleciona cateteres com dois lúmens devido ao número elevado de drogas 

incompatíveis e a presença de medicamentos contínuos associados a intermitentes. 

Para cateteres com vários lúmens, o mais distal dever ser utilizado 

preferencialmente para a administração de medicamentos vesicantes, ou seja, 

aqueles com pH menor que 5,0 ou maior que 9,0 e osmolaridade maior que 500 

mOsm/l(21). O lúmen proximal é indicado para coletas de sangue, evitando assim 

contaminações com as demais substâncias administradas pelo outro lúmen. Vale 

lembrar que o risco de infecção geralmente aumenta proporcionalmente ao número 

de lúmens e, portanto, o cateter deve conter o menor número de lúmens 

necessários. 

As principais indicações para este tipo de cateter são: monitorização 

hemodinâmica, administração de drogas vasoativas e inotrópicos, infusão de 

fármacos vesicantes, coleta de amostras centrais de sangue, e acesso para 

expansão volêmica rápida e em grandes volumes através de colóides, eletrólitos e 

hemoderivados. 
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Os CDL são inseridos apenas por profissionais médicos, através da técnica 

de Seldinger, conforme parecer técnico CREMESP nº 39.012/97(22). Na escolha dos 

locais de inserção é considerada a condição clínica do paciente, a indicação de 

inserção, a experiência do profissional e o menor risco de complicações.  

Os sítios são preferencialmente selecionados de acordo com a seguinte 

sequência: veia jugular interna (VJI), veia subclávia (VSC), veia femoral (VF), veia 

jugular externa (VJE), veia antecubital e veia axilar. Nos casos das veias jugular 

interna e subclávia, dá-se a preferência ao lado direito, onde a cúpula pleural é mais 

baixa (reduzindo o risco de pneumotórax), o trajeto até o átrio direito é mais retilíneo 

(diminuindo as chances de mau posicionamento), e o fato de o ducto torácico 

conduzir a linfa através da veia subclávia à esquerda (menor risco de quilotórax)(15). 

O procedimento de inserção pode ser realizado à beira leito, mantendo o 

paciente em posição de trendelemburg, monitorizado, com a cabeça voltada para o 

lado oposto ao da punção. A antissepsia é realizada com solução degermante 

seguida por alcoólica em larga área. É realizada anestesia local, geralmente através 

de Lidocaína 1%, puncionado o sítio escolhido e havendo retorno de sangue venoso, 

é introduzido o fio guia e, posteriormente, o cateter. Uma vez introduzido 

completamente, retira-se o fio guia e realiza-se a fixação através de sutura ou 

dispositivo de fixação de cateter e faz-se curativo oclusivo.  

O posicionamento necessita ser confirmado por raio-X, no qual a ponta do 

cateter deve estar locada no terço final da veia cava superior. Caso o dispositivo 

permaneça numa porção superior da veia inserida ou na veia subclávia, considera-

se um dispositivo em linha média ou midline, mas sua permanência deve ser 

discutida entre as equipes médica e de enfermagem devido o risco aumentado de 

trombose.  Há também o risco de progressão do cateter para as câmaras cardíacas 

ou de atingir posição cefálica, podendo provocar arritmias e sangramentos cerebrais, 

respectivamente(23).  

Durante situações de emergências a utilização de técnica estéril no processo 

de inserção pode não ser assegurada, e neste caso, o dispositivo deverá ser trocado 

tão logo que possível, dentro de 48 horas. O tempo de permanência deste 

dispositivo é geralmente de 28 dias mediante recomendações do fabricante e 
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acompanhamento diário das condições do sítio de inserção. Sua retirada pode ser 

realizada por enfermeiro através de prescrição médica e parâmetros aceitáveis dos 

fatores de coagulação a fim de se evitar sangramento(24). 

 

1.2 CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA (PICC) 

Os cateteres centrais de inserção periférica (PICCs) são cateteres inseridos 

através de punção de veia periférica superficial de uma extremidade, atingindo o 

terço inferior da veia cava superior próximo a junção cavoatrial ou ao nível do 

diafragma quando na veia cava inferior, em seu terço superior(25). 

A primeira descrição do uso do PICC na literatura foi em 1929, como 

alternativa de acesso venoso central por via periférica, quando um médico alemão, 

se autocateterizou com uma sonda uretral através de uma veia da fossa cubital. 

Devido à precariedade do material, o procedimento não foi implementado na época. 

Na década de 1970 foi desenvolvido o cateter de silicone, e o uso do PICC começou 

a ser difundido pelas unidades de terapia intensiva. No Brasil, o PICC foi introduzido 

em 1990 e, atualmente, tem sido utilizado principalmente em pediatria, terapia 

intensiva, oncologia e em domicílio(26,27). 

Fabricados em silicone, polietileno ou poliuretano radiopaco, atingem até 65 

centímetros de comprimento, possuem de um a três lúmens, e calibres variando de 

1 a 5 Fr. Sua particularidade está na possibilidade de incorporar válvula longitudinal 

sensível à pressão, localizada na extremidade distal e tornando-o conhecido 

também como cateter de Groshong, pesquisador responsável pelo desenvolvimento 

da mesma. Quando não está em uso, a válvula impede o refluxo de sangue e 

embolia gasosa, permanecendo fechada à pressões de -7 a 80 mmHg dispensando 

o uso de sistemas corta fluxo. Uma vez que a variação de pressão na veia cava é de 

0 a 5 mmHg, a válvula mantém-se fechada à pressão venosa central normal e tolera 

variações. Cateteres não valvulados exigem permeabilização contínua com solução 

salina com fluxo de 1 a 3 ml/h(2). 

Assim como os cateteres de duplo lúmen, o PICC também apresenta 

graduações em centímetros na lateral externa, conexões do tipo luer lock nas 
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extremidades e orifício central duplo. Além disso, existem tipos específicos 

denominados power injection, que são dispositivos fabricados em poliuretano 

resistente a pressões de até 300 psi (pounds per square inch ou libra por polegada 

quadrada) atingindo fluxo de até 5ml/segundo, especialmente indicados para injeção 

de contraste por bombas injetoras(28,29). 

A inserção é realizada por enfermeiro, conforme a Resolução COFEN nº 

258/2001(30) ou médico, ambos capacitados e treinados. É indicado para terapia 

endovenosa superior a seis dias mediante prescrição médica(24).  

Estes dispositivos também são inseridos através de fio guia, com o auxílio de 

microintrodutores ou cateteres periféricos do tipo curto sobre agulha para criar o 

acesso vascular propriamente dito. Nos últimos anos, a aplicação de cremes e 

bandagens anestésicas tem sido utilizadas pelos enfermeiros como alternativa para 

diminuir a dor durante este processo de inserção. Entretanto, de acordo com o 

Parecer COFEN nº 15/2014 o enfermeiro habilitado para a passagem de PICC 

passará também a realizar anestesia local subcutânea com lidocaína 1% ou 2% sem 

vasoconstritor, desde que haja protocolo institucional, capacitação das equipes e 

prescrição médica(31). 

Assim como qualquer tipo de dispositivo central, devem ser utilizadas 

precauções de barreira máxima durante a passagem, incluindo touca, máscara, 

luvas estéreis, óculos de proteção, campos estéreis e avental estéril que cubra todo 

o corpo(24). 

As indicações de uso e a escolha dos sítios de inserção são as mesmas dos 

cateteres de duplo lúmen, considerando ainda preferencialmente as veias com 

menores tortuosidades e menor número de válvulas, selecionadas nesta ordem: veia 

basílica, veia cefálica, veia cubital média, veia axilar (se neonato) e veia jugular 

externa(2,15). 

Após a identificação e escolha da veia ideal, determina-se o comprimento do 

cateter através do suposto trajeto com fita métrica, encontrando-se a distância entre 

o local de punção, seguindo o membro ou a região cervical até a cabeça da 

clavícula, descendo até o terceiro espaço intercostal na linha esternal e, se do lado 

esquerdo, acrescentar dois centímetros à medição. Para punções em membros 
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inferiores, mede-se o comprimento a partir da região de punção passando pela 

região inguinal até a umbilical, finalizando no apêndice xifoide(20). 

Pacientes em uso de PICC demandam alguns cuidados específicos, como: ter 

a circunferência braquial aferida uma vez ao dia para controle de possível edema, 

restringir procedimentos no membro puncionado a fim de se evitar danos a veia 

locada, utilizar apenas seringas de 10 ml, pois seringas menores ocasionam altas 

pressões e seringas maiores geram pressões ineficientes(32). 

Caso o cateter valvulado permaneça sem uso por períodos prolongados deve-

se realizar flushing com soro fisiológico 0,9% a cada 12 horas a fim de manter a 

patência do dispositivo. O volume mínimo para flushing deverá ser ao menos duas 

vezes o volume da capacidade do cateter (priming). Pode ser utilizado também 

flushing com solução de heparina contanto que seja na menor concentração 

possível para se evitar anticoagulação sistêmica e sempre obedecendo a protocolos 

institucionais. Usualmente utiliza-se 100U/ml de heparina em pacientes adultos e a 

lavagem também deve ocorrer a cada 12 horas(14). 

O período máximo de permanência do PICC ainda não está estabelecido. Sua 

remoção é realizada a partir de ordem médica sendo determinada pelas condições 

do paciente, duração da terapia, presença de complicações, protocolos institucionais 

e recomendações do fabricante(14).  

 

1.3 CATETERIZAÇÃO GUIADA POR ULTRASSOM  

A passagem de cateteres venosos centrais é geralmente realizada através de 

referências anatômicas para se alcançar o sítio de inserção desejado. No entanto, 2 

a 15% dos procedimentos geram complicações como punção arterial inadvertida, 

pneumotórax, hemotórax, embolia gasosa e mau posicionamento do dispositivo(33, 

34). 

A partir disso, foi introduzida em 1984 a inserção de cateter central guiada por 

ultrassom. Seu uso permite menor número de tentativas de canulação, menores 

gastos, visualização de estruturas anatômicas circunvizinhas, transfixação do vaso e 

identificação de trombos e artérias adjacentes(35). 
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Desde 2001, a Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) passou a 

recomendar 11 práticas fundamentais para aumentar a segurança no cuidado ao 

paciente internado e/ou submetido a cirurgias, dentre elas o uso de ultrassom para 

guiar tais procedimentos. Em 2002, o National Institute for Clinical Excellence (NICE) 

– órgão britânico voltado a excelência na prática clínica, também passou a 

recomendar a utilização do auxílio ultrassonográfico nas punções venosas centrais. 

Ambas as recomendações basearam-se em metanálises de ensaios clínicos 

randomizados(36). 

A inserção de cateteres com auxílio de ultrassom possibilita o acesso à veia 

conforme tamanho, patência, curso e identificação de possíveis trombos(37). Numa 

revisão de literatura feita por Nichols e Doellman, observou-se sucesso na 

passagem de PICC por enfermeiros de 86 a 95% dos casos com o uso do 

ultrassom(38). 

Estudo prospectivo americano em crianças com idade entre seis e 18 anos 

analisou a inserção de 222 PICCs guiados por ultrassonografia e concluiu que seu 

uso aumentou as taxas de sucesso na punção venosa(39). 

Atualmente, o uso de ultrassom ainda é uma prática pouco adotada, pois 

depende da disponibilidade de equipamentos e demanda maior tempo de 

treinamento e capacitação. No entanto, estudos mostram que não há diferença na 

sua efetividade em demonstrar o posicionamento da ponta do cateter em 

comparação ao raio-X e deve ser priorizado, pois permite constatação precoce e 

rápida liberação do dispositivo para uso, essencial no cuidado de pacientes 

críticos(40). 

Recentemente foram desenvolvidos sistemas de confirmação de posição da 

ponta do cateter em tempo real durante a inserção, muitas vezes acoplado ao 

ultrassom. Esta nova tecnologia utiliza a detecção de sinais magnéticos e/ou 

alterações eletrocardiográficas, com variação de apenas um centímetro na 

determinação da posição, possibilitando a correção imediata se necessário. 

Entretanto, estes sistemas têm custos altos e geralmente requerem uso de cateteres 

específicos(41).  
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Os cateteres venosos centrais têm sido utilizados em larga escala nas 

diferentes técnicas de monitorização e terapia, ganhando cada vez mais espaço 

dentro e fora das unidades de terapia intensiva. É mandatório seu uso no pós-

operatório de cirurgias de grande porte, no uso contínuo de inotrópicos como ponte 

para transplante cardíaco, uso prolongado de soluções endovenosas como: 

antibióticos, nutrição parenteral, diuréticos, anticoagulantes e antivirais.  

Sendo assim, torna-se indispensável a análise de complicações relacionadas 

ao uso dos cateteres venosos centrais, possibilitando identificar padrões de erros e 

vulnerabilidades, a fim de fornecer subsídios para o reconhecimento de suas causas 

e o planejamento de práticas assistenciais que previnam estas ocorrências, o que 

aprimora o sistema de segurança do paciente e diminui os gastos com técnicas 

terapêuticas. 

O estudo proposto tem por hipótese:  

A densidade de incidência de complicações em cateteres de duplo lúmen é 

diferente da densidade de incidência de complicações nos cateteres centrais de 

inserção periférica.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

Analisar as complicações relacionadas ao uso de cateter venoso central semi-

implantável não tunelizado. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

Caracterizar os pacientes submetidos a cateterismo venoso central de acordo com o 

tipo de cateter 

 

Caracterizar o processo de inserção, manutenção e remoção dos cateteres venosos 

centrais segundo tipo de cateter 

 

Identificar a incidência de complicações relacionadas ao cateter venoso central de 

duplo lúmen e ao de inserção periférica 

 

Caracterizar e comparar as complicações relacionadas ao cateter venoso central de 

inserção periférica e o cateter de duplo lúmen 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO  

Os cateteres centrais, que a priori eram inseridos apenas nas unidades de 

terapia intensiva ou centro cirúrgico, atualmente têm ganhado espaço nas unidades 

de pronto atendimento e unidades de internação, graças ao desenvolvimento de 

novas tecnologias e maior capacitação das equipes, em resposta ao agravamento e 

cronicidade das condições de saúde da população. 

No entanto, deve-se enfatizar que como qualquer terapêutica, o processo de 

inserção e o uso de cateteres centrais possui caráter invasivo e, portanto, não 

inócuo, estando associados a diferentes complicações, sendo elas locais ou 

sistêmicas. 

 Define-se como complicação o resultado inesperado ou indesejado associado a 

uma doença ou procedimento(42). Na TIV, geralmente está relacionada a fatores de 

risco como natureza do medicamento (osmolaridade, estabilidade, grau de acidez e 

alcalinidade, aditivo utilizado na formulação, foto ou termossensibilidade), duração 

da terapia, incompatibilidade das drogas, localização e propriedades do dispositivo 

utilizado, habilidade do profissional, características do paciente(43). 

 

3.1 COMPLICAÇÕES LOCAIS 

 Uma das complicações relacionadas à terapia infusional e ao uso de 

cateteres é a administração inadvertida de fármacos ou soluções no espaço 

extravascular. Esta se divide em dois tipos: infiltração, caracterizada pela 

incapacidade de ocasionar injúrias no local; e extravazamento, definido pela 

capacidade de produzir vesículas locais cuja severidade está diretamente 

relacionada ao tipo, concentração e volume do fluido administrado(43). 

 Embora seja uma complicação mais comumente associada a cateteres 

periféricos, pode estar presente também em pacientes cujo cateter central sofreu 

quebra ou rachadura próxima à inserção. Neste caso, os sinais e sintomas são os 

mesmos: dor aguda ou em queimação, vazamento da solução no local da inserção, 

endurecimento, redução da mobilidade, sinais flogísticos ou local frio e pálido. Para 
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melhor avaliação, pode ser utilizada a Escala de Classificação de Infiltração e 

Extravasamento, que divide os sinais clínicos em cinco graus(1): 

 Grau 0: Sem sinais clínicos. 

 Grau 1: Pele fria e pálida, edema menor que 2,5 cm em qualquer 

direção, com ou sem dor local. 

 Grau 2: Mesmos sintomas do que o Grau 1, porém com edema entre 

2,5 e 15 cm em qualquer direção. 

 Grau 3: Pele fria, pálida e translúcida, edema maior que 15 cm em 

qualquer direção, dor local de média a moderada intensidade, 

possível diminuição da sensibilidade. 

 Grau 4: Pele fria, pálida e translúcida, edema maior que 15 cm em 

qualquer direção, dor local de moderada a severa  intensidade, 

diminuição da sensibilidade, comprometimento circulatório. 

Outro tipo de complicação local é a flebite, considerada uma das mais comuns 

na terapia intravenosa, cuja incidência atinge até 65%(44). Define-se como flebite a 

inflamação das células endoteliais da parede venosa devido a fatores mecânicos, 

químicos ou infecciosos(19). Sua intensidade pode ser classificada em quatro graus, 

de acordo com a Escala de Classificação de Flebite(1):  

 Grau 1: Eritema com ou sem dor local ou edema, sem endurecimento 

e cordão fibroso não palpável;  

 Grau 2: Mesmos sintomas da flebite de Grau 1, porém com 

endurecimento local;  

 Grau 3: Além dos sinais clínicos do Grau 2, acrescenta-se a presença 

de um cordão fibroso palpável ao longo da veia;  

 Grau 4: Adicionalmente ao Grau 3, apresenta um cordão venoso 

palpável maior que 1 centímetro, com drenagem purulenta. 

Estudo transversal realizado num hospital universitário de Porto Alegre obteve 

prevalência de flebite de 24,7% em adultos, com maior concentração no grau 2, 

atingindo 35,1% dos casos(45). Como indicador de qualidade, sua frequência 

aceitável é de 5% ou menos em qualquer população, adulta ou pediátrica. A taxa de 

flebite pode ser calculada de acordo com a fórmula: Número de flebites/Número total 

de cateteres intravenososX100=%flebite(1). 
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A flebite mecânica é a mais comum em cateteres centrais, atribuída geralmente 

ao trauma durante a inserção, saque ou movimentação do cateter no interior da veia, 

material de confecção do dispositivo ou tempo de permanência do mesmo, 

tornando-se perceptível em até 72 horas após o evento desencadeante(46,47). 

A flebite química se desenvolve devido à agressão causada por soluções 

irritantes, diluições inadequadas, infusão rápida, miscelânea de drogas 

incompatíveis ou manipulação do corpo do cateter com luvas talcadas. No caso de 

cateteres centrais, este tipo de complicação é rara, uma vez que a extremidade do 

dispositivo localiza-se em veias calibrosas e de alto fluxo, gerando rápida dispersão 

do medicamento(19,47). 

Quando a inflamação do endotélio está associada à presença de 

microorganismos, define-se como flebite infecciosa ou bacteriana. Na maioria das 

vezes está relacionada a falhas de técnica asséptica durante a passagem ou 

contaminação na manipulação do dispositivo(47,48). 

A obstrução do dispositivo endovenoso é outra ocorrência tipicamente 

encontrada em pacientes em uso de cateteres centrais. Pode ser classificada em 

parcial, quando apenas o fluxo de fluidos está preservado, ou total, quando tanto a 

infusão de soluções quanto a aspiração de sangue estão prejudicadas. Esta 

obstrução pode ser decorrente da formação de precipitado intraluminal de drogas, 

lipídeos ou minerais, ou ainda ter etiologia trombótica, ou seja, causada por trombos 

ou deposição de fibrina(49). 

A trombose do vaso em que o cateter está inserido também pode ocorrer, a 

depender de vários fatores: diâmetro e comprimento do cateter – quanto mais 

calibroso e longo, maior o contato com a túnica íntima e maiores as chances de 

lesão com consequente trombose; condições de hipercoagulabilidade; material – 

cateteres de polivinil tem maior tendência à formação de trombos se comparados 

aos de silicone(50). 

A localização da ponta do dispositivo também influencia no desenvolvimento de 

tromboses, sendo geralmente menor no terço distal da veia cava, onde o fluxo 

sanguíneo é máximo. Entretanto, o mau posicionamento da ponta é complicação 

relativamente comum e pode ocorrer durante sua inserção ou na manutenção(51). 
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A localização indevida da ponta do cateter pode ser primária, quando associada 

ao momento da passagem do dispositivo, ou secundária, quando o cateter migra em 

dias ou semanas, geralmente relacionado à fixação e estabilização inadequadas(52) . 

Sendo assim, a ponta do dispositivo pode apresentar deslocamento externo, com ou 

sem saque inadvertido do dispositivo, ou interno, geralmente  com avanço para as 

câmaras cardíacas (ocasionando arritmias, disfunção da valva tricúspide e trombos 

intramurais),  deslocamento por veias cervicais até atingir posição cefálica ou mais 

raramente atravessando as veias subclávias, alcançando a posição contralateral. 

De forma incomum, pode ocorrer o posicionamento da ponta do cateter nas 

veias mamária interna ou hemiazigos, que dificilmente é detectada através do raio-X, 

criando um resultado falso positivo, uma vez que a imagem fornece a falsa idéia de 

correto posicionamento, e, geralmente, é percebida pelo mau funcionamento do 

dispositivo(52). 

Um evento comum, porém decorrente do processo de passagem dos 

dispositivos, é a punção arterial. Está presente em 6 a 9% das inserções e é mais 

frequente nas punções de veia jugular interna devido a proximidade às carótidas(33).   

A passagem distócica de dispositivos venosos centrais pode levar também à 

formação de fístulas arteriovenosas, pseudoaneurismas, lesões de nervos 

adjacentes e hematomas. No caso do PICC, estes eventos têm baixas proporções, 

estando mais relacionados ao cateter de duplo lúmen em função dos sítios de 

inserção. A expertise do profissional tem sido associada à redução de complicações 

mecânicas, argumentando-se que a experiência na passagem de 50 cateteres 

chega a reduzir complicações em até 50%(53). 

 

3.2 COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS 

A principal complicação sistêmica é a infecção relacionada a cateteres, que 

embora apresente incidência de 2 a 3%(46) apresenta maior letalidade, chegando a 

ser superior a 30%(54,55). Pode provocar aumentos no tempo de internação que 

chegam a uma semana nas unidades de cuidado crítico e duas a três semanas do 
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período total de permanência hospitalar.  Além disso, os gastos extras relacionados 

ao tratamento de suas complicações chegam a ultrapassar 30.000 dólares(56).  

Define-se como infecção de corrente sanguínea relacionada a cateter como 

bacteremia ou fungemia em um paciente portador de cateter central com pelo menos 

uma hemocultura periférica positiva, sinais e sintomas de infecção (febre, calafrios 

e/ou hipotensão), e sem nenhum outro foco aparente de infecção a não ser o 

dispositivo(24).  

Geralmente os quadros infecciosos têm relação com o número de lúmens e ao 

tempo de permanência do cateter, com quatro formas de contaminação: migração 

de microorganismos da pele, a partir do sítio de inserção até a ponta; contaminação 

do próprio dispositivo, conexões e acessórios através do contato direto com mãos, 

fluidos ou artefatos contaminados; colonização através da corrente sanguínea, a 

partir de outro foco de infecção; infusão de soluções contaminadas(24). Alguns 

estudos têm mostrado que a proximidade de dispositivos traqueais e a infusão de 

nutrição parenteral ou solução de glicose são fatores de risco para infecção(57,58). 

A literatura demonstra que os microorganismos mais comumente isolados nos 

exames de cultura são os Staphylococcus sp, que graças as moléculas de adesina 

em sua superficie, tem grande capacidade de aderência a depósitos de fibrina e 

fibronectina formados no espaço intra e extraluminal, podendo levar a formação de 

biofilme. Seu tratamento é difícil e dispendioso devido a resistência a meticilina(59). 

A escolha de materiais adequados também podem influenciar as taxas de 

infecção. Há estudos que defendem o uso de cateteres impregnados com 

clorhexidina, sulfadiazina de prata, rifampicina ou cefazolina como forma profilática, 

outros, o uso de curativos com películas e placas de gel também impregnadas com 

clorehexidina, porém sua eficácia ainda é controversa(59). 

Diversos estudos compararam a aplicação de placas de hidrocoloide ou 

clorexidina com o uso de gaze e fita microporosa, filme transparente ou uma 

combinação de gaze e filme transparente. Entretanto, as taxas de infecção e 

colonização encontradas são discutíveis, por isso a maioria das instituições adota o 

filme transparente sempre que disponível, uma vez que permite a visualização do 

sítio de inserção, e promove melhor fixação do dispositivo(60,61,62).  
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 Complicações raras, porém com alto poder de letalidade são possíveis 

embolias. A embolia por cateter pode ocorrer durante o uso ou saque do dispositivo 

e é caracterizada como desprendimento de uma porção avulsa do cateter que 

percorre o sistema vascular, alojando-se no ventrículo direito ou na circulação 

pulmonar. Está associada a dor aguda local e/ou no peito, taquicardia e hipotensão. 

Já a embolia gasosa é causada por entrada de ar na circulação central e é descrita 

por dispnea, cianose, tosse, edema pulmonar, e alteração do nível de 

consciência(1,19).  

Outra complicação menos usual é a ocorrência de pneumotórax, associado a 

uma eventual lesão da pleura com consequente escape de ar para a cavidade 

pleural, atingindo de 1,5 a 3% das inserções, majoritariamente relacionado às 

punções de subclávia(33).  O hemotórax também pode se desenvolver, a partir da 

transfixação do vaso, e se manifestar em até 24 horas após a introdução do 

dispositivo(63). 

Conhecer e identificar precocemente as complicações relacionadas aos 

dispositivos centrais de terapia intravenosa é responsabilidade do enfermeiro, uma 

vez que é o profissional de assistência direta diária responsável pelos cuidados com 

os dispositivos. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1 TIPO DE ESTUDO: Estudo de coorte prospectivo realizado no período de 13 de 

outubro de 2014 a 13 de abril de 2015.  

4.2 LOCAL DO ESTUDO: Unidades de terapia intensiva e clínicas médico-cirúrgicas 

de um hospital de ensino em cardiopneumologia de atenção terciária à saúde no 

município de São Paulo que atende a demanda de aproximadamente 13 mil 

internações por ano. Os dois tipos de cateteres estudados são manipulados por todo 

o corpo de enfermagem: auxiliares, técnicos e enfermeiros. A passagem de PICC é 

realizada por enfermeiros habilitados e capacitados e segue protocolo institucional 

não validado de passagem, manutenção e retirada. No caso dos cateteres de duplo 

lúmen, o protocolo institucional abrange apenas a manutenção e retirada destes 

dispositivos. Considerando os meses de janeiro e fevereiro de 2013, houve uma 

prevalência média diária de 18 pacientes internados em uso de PICC e 80 com 

cateter de duplo lúmen.  

4.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO: Pacientes com afecções cardiopulmonares nos 

quais foram implantados um PICC ou um cateter de duplo lúmen. O tamanho da 

amostra foi por conveniência. 

4.3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: pacientes com afecções cardiopulmonares com 

idade acima de 18 anos. 

4.3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: readmissões por infecção hospitalar ou com 

cateter, pacientes com alteração cognitiva e têmporo espacial e doença psiquiátrica. 

4.4 FONTE DE DADOS: observação diária do cateter venoso central e anotações de 

prontuário. 

4.5 PROCEDIMENTO DE COLETA: a primeira avaliação dos cateteres venosos 

centrais semi-implantáveis não tunelizados se deu em até 24 horas após sua 

inserção e o cateter foi acompanhado diariamente ao longo da internação até sua 

retirada ou saída hospitalar (alta ou óbito) do paciente.  
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4.5.1 Instrumento de coleta: 

 Caracterização biossocial da população: sexo, idade, escolaridade, 

seguridade social/fonte de financiamento, data de internação hospitalar, 

diagnóstico principal, internação prévia, cirurgia prévia, comorbidades, 

infecção hospitalar em andamento no momento da inserção do dispositivo, 

uso prévio de cateter central. (APÊNDICE A) 

 Caracterização do processo de inserção: data de inserção do cateter, unidade 

de inserção, justificativa da implantação, tipo de cateter, número de lúmens 

do cateter, profissional responsável pela passagem, tipo de fixação, uso de 

ultrassom na passagem, uso de microintrodutor, sítio de inserção, lado de 

inserção, posicionamento confirmado por raio-X, posicionamento da ponta do 

cateter pós passagem, reposicionamento após a inserção, comprimento 

tracionado, uso de reparo (no caso do PICC), uso de antibiótico no momento 

da inserção. (APÊNDICE B) 

 Caracterização da utilização do cateter: 

• Características de uso do cateter: tempo de permanência do cateter, 

tipo de curativo, motivo da troca do curativo, uso de nutrição parenteral, 

uso de cânula traqueal, uso de drogas incompatíveis com outras 

soluções, uso de anticoagulante, forma de utilização do anticoagulante. 

(APÊNDICE C) 

 Complicações relacionadas ao uso do cateter: flebite (infecciosa ou 

mecânica), complicações relacionadas à fixação, ruptura do cateter, 

maleabilidade no corpo do cateter (dobra permanente), migração, 

obstrução, presença de exsudato purulento na inserção, suspeita de 

infecção, data do evento para indicar o tempo entre a intercorrência e a 

instalação do cateter. (APÊNDICE C) 

 Caracterização da remoção: data de remoção do cateter, justificativa da 

remoção sendo esta eletiva ou antecipada, intercorrências durante a 

remoção, encaminhamento da ponta para cultura (sim ou não) - em caso 

afirmativo, especificado microrganismo isolado, perfil antimicrobiano, coleta 

de hemocultura periférica (sim ou não) - em caso afirmativo, especificado 
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microrganismo isolado, perfil antimicrobiano, valor de proteína C reativa 

(PCR) nas últimas 48 horas antes da remoção, temperatura nas últimas 48 

horas antes da remoção, introdução de antibiótico após remoção, tipo e 

espectro de antibiótico introduzido após o saque, óbito. (APÊNDICE D) 

 

4.6 VARIÁVEIS DE ESTUDO 

Para o presente estudo adotou-se como variável dependente “complicações”. 

4.6.1 Caracterização biossocial da população:  

 Sexo: feminino ou masculino. 

 Idade: em anos. 

 Escolaridade: em anos de estudo e categorizada em grau de escolaridade 

(ensino fundamental; ensino médio (completo e incompleto); ensino superior 

(completo e incompleto). 

 Diagnóstico principal: agrupadas por órgão. 

 Comorbidades: hipertensão essencial, diabetes mellitus, dislipidemia, 

insuficiência renal crônica não especificada, obesidade (índice de massa 

corporal (IMC) ≥ 30). 

 Infecção hospitalar em andamento no momento da inserção do cateter: sim 

ou não, de acordo com a definição do CDC - infecção do trato urinário, 

infecção do trato respiratório (pneumonia), infecção de sítio cirúrgico, infecção 

de corrente sanguínea - categorizada segundo a definição de infecção do 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention)(24). 

 Microrganismo isolado: resultado de cultura. 

 Perfil antimicrobiano do microrganismo isolado: dados obtidos do 

antibiograma. 

 Internação prévia: sim ou não, com motivo especificado em caso afirmativo. 
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 Cirurgia prévia: sim ou não, com motivo especificado em caso afirmativo. 

 Uso prévio de cateter venoso central: sim ou não, e a(s) justificativa(s) da 

implantação. 

 Uso de anticoagulante: sim ou não, em caso afirmativo especificado qual. 

 Uso de antiplaquetário: sim ou não, em caso afirmativo especificado qual. 

 Forma de utilização do anticoagulante e/ou do antiplaquetário: contínuo ou 

intermitente. 

 Uso de cânula orotraqueal: sim ou não, em caso afirmativo, especificado o 

tipo (tubo orotraqueal, traqueostomia) 

 

4.6.2 Caracterização do procedimento de inserção do cateter 

 Unidade de inserção: pronto socorro, clínicas médico-cirúrgicas, centro 

cirúrgico ou unidades de terapia intensiva. 

 Tempo de internação até a inserção: em dias, subtraindo-se a data de 

internação da data de inserção. 

 Justificativa da implantação: nutrição parenteral, drogas vasoativas, múltiplas 

coletas laboratoriais, soluções hipertônicas, esquema terapêutico com 

antimicrobianos de longa duração, dificuldade de acesso venoso, 

monitorização da pressão venosa central (PVC), sinal flogístico de cateter 

prévio. 

 Profissional responsável pela passagem: enfermeiro (no caso do PICC), 

médico residente ou médico assistente (se CDL). 

 Uso de ultrassom durante a passagem: sim ou não. 

 Uso de microintrodutor para a passagem: sim ou não. 

 Uso de antibiótico no momento da inserção: sim ou não, em caso afirmativo, 

especificado qual e seu espectro de ação. 
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 Posicionamento confirmado por Raio-X: sim ou não. 

 Posicionamento da ponta: junção cavoatrial, terço superior da veia cava 

superior, veia cava inferior, inadvertidamente no átrio direito, 

inadvertidamente no ventrículo direito, inadvertidamente em outras veias 

(especificar qual). 

 Liberação para uso após exame de imagem: sim ou não. 

 Reposicionamento após a inserção: sim ou não, em caso afirmativo, 

especificado quanto em centímetros. 

 Uso de reparo, no caso do PICC: sim ou não. 

 Tipo de cateter: cateter central de inserção periférica (PICC) com ponta aberta 

3 ou 4Fr, cateter central de inserção periférica (PICC) com ponta valvulada 3 

ou 4Fr, cateter duplo lúmen para acesso venoso central (CDL). 

 Tipo de fixação: stat lock® (no caso do PICC), sutura do tipo bailarina, sutura 

na asa (móvel ou fixa);  

 Número de lúmens do cateter: um, dois ou três.   

 Sítio de punção: veia jugular interna, veia subclávia, veia femoral, veia 

basílica, veia cefálica. 

 Lado de inserção: direito ou esquerdo. 

 

4.6.3 Caracterização do uso do cateter 

 Tempo de permanência do cateter: em dias. 

 Tipo de curativo: utilização de gazes, filme transparente ou ambos, 

como cobertura. 

 Motivo da troca do curativo: curativo convencional com gaze estéril, 

presença de umidade ou exsudato (seroso, sanguinolento ou 

purulento), curativo solto ou inadequado. 
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 Período que o cateter permaneceu com cada tipo de curativo: em dias. 

 Uso de nutrição parenteral: sim ou não. 

 Uso de drogas incompatíveis com outras soluções: sim ou não, 

especificada(s) qual(is) em caso afirmativo. 

 

4.6.4 Caracterização das complicações relacionadas ao uso do cateter 

 Flebite: classificada conforme a intensidade em: Grau 1: Eritema com 

ou sem dor local ou edema, sem endurecimento e cordão fibroso não 

palpável; Grau 2: Mesmos sintomas da flebite de Grau 1, porém com 

endurecimento local; Grau 3: Além dos sinais clínicos do Grau 2, 

acrescenta-se a presença de um cordão fibroso palpável ao longo da 

veia; Grau 4: Adicionalmente ao Grau 3, apresenta um cordão venoso 

palpável maior que 1 centímetro, com drenagem purulenta (Alexander 

M, 2006). Foi especificado ainda o tempo entre a inserção e o 

surgimento da flebite. 

 Complicações relacionadas à fixação: obtidas a partir da observação 

da condição do dispositivo de fixação do cateter – condição da sutura 

utilizada, no caso do cateter de duplo lúmen (ausência de sutura ou 

sutura solta), e estado de conservação do filme transparente e/ou 

dispositivo Statlock® no caso do PICC (presença de áreas adesivas 

soltas que comprometam a estabilidade do dispositivo). Foi 

especificado ainda o tempo entre a inserção e o surgimento do 

problema com a fixação. 

 Ruptura do cateter: sim ou não. Foi especificado ainda o tempo entre a 

inserção e a ruptura. 

 Maleabilidade no corpo do cateter: sim ou não. Foi especificado ainda 

o tempo entre a inserção e o surgimento da dobra. 

 Migração: sim ou não. Obtido a partir da comparação entre a 

radiografia realizada imediatamente após a passagem do cateter e a 
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última radiografia realizada pelo paciente associado à consulta ao 

prontuário e à observação diária do sítio de inserção. Foi especificado 

ainda o tempo entre a inserção e a migração. 

 Obstrução: sim ou não, especificando se de um ou mais lúmens, obtido 

através de consulta às anotações de enfermagem sobre o evento. Foi 

especificado ainda o tempo entre a inserção e a obstrução. 

 Trombose venosa profunda (TVP): sim ou não, especificando em que 

veias os trombos foram identificados. Foi especificado ainda o tempo 

entre a inserção e o surgimento da TVP. 

 Densidade de incidência das complicações: foi calculada 

individualmente para cada tipo de complicação em relação a cada tipo 

de cateter dividindo-se o número de determinado evento pelo total de 

dias de permanência do dispositivo e multiplicando-se o total por mil. 

 Taxa de complicações: foi calculada individualmente para cada tipo de 

complicação em relação a cada tipo de cateter dividindo-se o número 

de eventos pelo número total de cateteres e multiplicando-se o total por 

cem. 

4.6.5 Caracterização da remoção do cateter 

 Tempo de permanência do cateter: em dias, obtido a partir da 

subtração da data de inserção da data de remoção. 

 Justificativa da retirada do cateter:  

 Eletiva: fim da terapia endovenosa, por indicação médica, óbito. 

 Antecipada: acidental pela equipe, acidental ou inadvertidamente 

pelo paciente, por suspeita de infecção, por migração externa 

(exteriorização), obstrução, ruptura, diagnóstico de trombose 

venosa profunda (TVP) próximo ao sítio de inserção. 

 Intercorrências durante a remoção: sim ou não, em caso afirmativo 

especificada(s) qual(is). 
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 Encaminhamento da ponta para cultura: sim ou não. 

 Microrganismo isolado: nome do agente infeccioso. 

 Perfil antimicrobiano do agente isolado: sensibilidade aos 

antimicrobianos. 

 Hemocultura periférica: sim ou não. 

 Microrganismo isolado na hemocultura: nome do agente infeccioso. 

 Perfil antimicrobiano do agente isolado na hemocultura: sensibilidade 

aos antimicrobianos. 

 Introdução de antibiótico após o saque: sim ou não, em caso 

afirmativo, especificado qual e espectro de ação. 

 Valor de proteína C reativa (PCR) nas últimas 48 horas antes da 

remoção: em mg/L. 

 Temperatura corporal 48 horas antes da remoção: caracterizado em 

afebril (temperatura axilar até 37,2ºC), subfebril (temperatura axilar de 

37,3ºC a 37,7ºC), e febril (temperatura axilar igual ou acima de 37,8ºC). 

 Óbito: sim ou não. 

Ressalta-se que para interpretação e classificação dos casos de infecção de 

corrente sanguínea associada ao cateter foram avaliados os resultados de cultura de 

ponta de cateter e hemocultura periférica conforme o Manual de recomendações 

para controle de infecção hospitalar associada à instalação, uso e manutenção de 

cateteres vasculares da Comissão de Controle de infecção (CCIH) da instituição(64). 

 

4.7 Desfecho 

Retirada do cateter por complicação, retirada eletiva do cateter ou saída do 

paciente (com ou sem cateter). 
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4.8. ASPECTOS ÉTICOS DO ESTUDO 

Dado que foi analisado o prontuário durante a internação do paciente, este 

estudo incluiu apenas pacientes que aceitaram participar voluntariamente por meio 

da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias 

(ANEXO E). O projeto foi submetido à apreciação da Comissão de Ética da Escola 

de Enfermagem da Universidade de São Paulo e posterior análise pela CAPPesq 

(Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – HCFMUSP) e Comissão 

Científica da instituição co-participante, de acordo com a Resolução 466/12, do 

Conselho Nacional de Saúde, tendo obtido parecer favorável ao seu 

desenvolvimento. Qualquer complicação identificada no momento da observação do 

cateter e da região de inserção foi informada á enfermeira responsável pelo 

paciente. 

 

4.9. ANÁLISE DE DADOS  

Os dados foram armazenados em planilha eletrônica elaborada através do 

software Microsoft Excel, e os resultados foram analisados no programa Statistical 

Package for Social Sciences (SPSS) versão 22.0 e apresentados em tabelas e 

gráficos, com frequências absolutas e relativas.  

Para as variáveis quantitativas foram realizadas medidas descritivas de 

tendência central e de variabilidade. Teste de qui-quadrado ou de Mann Whitney 

para comparação dos grupos com cateter venoso central e cateter venoso central de 

inserção periférica.  

O nível de significância adotado para aplicação dos testes estatísticos foi de 

5% (p<0,05). 

Foi utilizado o teste T-Student para análise de diferença de médias das 

variáveis de distribuição normal; análise de variância (Anova) para comparações 

entre múltiplas médias dos dois grupos; teste de Kruskal-Wallis para análise de 

diferença de médias das variáveis sem distribuição normal. 
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Para o cálculo da análise de incidência utilizou-se a seguinte fórmula: (nº de 

determinado evento/nº de cateteres-dia)*1000 e para a taxa de evento: (nº de 

determiando evento/total de cateteres)*100. Para a comparação dos dados foi 

utilizado teste de qui-quadrado com correção de continuidade (correção de Yates). 
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5. RESULTADOS 

O total de cateteres acompanhados foi 189, sendo 127 CDL e 62 PICCs, mas 

o número de pacientes foi de 146, devido à necessidade de troca ou reinserção de 

cateter. Assim, obteve-se uma média de aproximadamente 1,3 cateteres por 

paciente (variação de 1 a 6).  

A necessidade de troca do dispositivo ocorreu em 17,6% (16/91) dos 

pacientes em uso de CDL, e em 16,3% (9/55) dos pacientes com PICC, 

considerando a primeira troca de cateter, sendo que a maioria dos PICCs foi 

substituída por um CDL.  

5.1 Caracterização da população 

 Dos 146 pacientes, 56 (38,4%) eram do sexo feminino e 90 (61,6%) do sexo 

masculino. Houve um predomínio de pacientes do sexo masculino no grupo com 

CDL, mas sem diferença estatística significativa (p=0,308) como mostra a Tabela 1. 

A idade dos pacientes apresentou variação de 20 a 94 anos, com média de 53,2 

anos (DP±14,9) (mediana de 56 anos). A categorização por faixa etária mostrou 

predomínio de pacientes com 60 anos ou mais no grupo CDL, mas também sem 

diferença estatística (p=0,054) 

 Quanto à escolaridade da população observou-se a predominância de 

pacientes com primeiro grau incompleto/completo (n=76; 52,1%) e uma minoria de 

analfabetos (n=8; 5,5%). Embora houvesse maior proporção de pacientes 

analfabetos no grupo de pacientes com CDL, não houve diferença estatística 

significativa (p=0,448) entre os grupos por tipo de cateter (Tabela 1). 

Como diagnóstico principal, as afecções cardíacas foram maioria, 

responsável por 97 (66,4%) das internações, seguidas pelas pulmonares com 14 

(9,6%), 13 (8,9%) afecções renais, e outras, menos frequentes (n=22; 15,1%). Entre 

as doenças cardíacas, observou-se predominância da insuficiência cardíaca com 55 

(56,8%) casos, seguida pelas doenças valvares e isquêmicas com 21 (21,6%%) 

cada. 

Com relação às principais comorbidades, 80 (54,8%) pacientes apresentaram 

hipertensão arterial sistêmica, 35 (24,0%) tinham diabetes mellitus, 36 (24,7%) 
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dislipidemia e 17 (11,6%) insuficiência renal crônica não especificada (Tabela 1). 

Quando se comparou o grupo com CDL e o grupo com PICC, não se observou 

diferença estatística significativa entre eles, a não ser nos casos de hipertensão, em 

que esta foi mais frequente no grupo de pacientes com CDL (p=0,005). Também se 

verificou o IMC dos pacientes e a comparação dos grupos mostrou que houve maior 

proporção de pacientes com IMC ≤ 29,9 no grupo com CDL (p=0,024). 

A maioria das internações foi financiada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), 

responsável por 128 (86,7%) destas, seguido por convênios, correspondendo a 16 

(11,0%) e particulares com apenas duas (2,3%) internações. 
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Tabela 1 – Distribuição dos pacientes com afecções cardiopulmonares em uso de cateter 

venoso central segundo tipo de cateter e características demográficas e de morbidade. São 

Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Características demográficas 
e de morbidade 

Tipo de cateter 
Total  
n (%) 

 

CDL 
n (%) 

PICC 
n (%) 

p 

Sexo 

Feminino 

Masculino 

 

32 (57,1) 

59 (65,6) 

 

24 (42,9) 

31 (34,4) 

 

56 (100) 

90 (100) 

 
0,308 

Idade 

20 |- 40 

40 |- 60 

60 |- 95 

 

14 (51,9) 

34 (55,7) 

43 (74,1) 

 

13 (48,1) 

27 (44,3) 

15 (25,9) 

 

27 (100) 

51 (100) 

68 (100) 

 
0,054 

Escolaridade 
Analfabeto 
Primeiro grau incom/completo 
Segundo grau incom/completo 
Superior incom/completo 

 
5 (62,5) 

45 (59,2) 
24 (60,0) 
17 (77,3) 

 
3 (37,5) 
31 (40,8) 
16 (40,0) 
5 (22,7) 

 
8 (100) 
76 (100) 
40 (100) 
22 (100) 

0,448 

Hipertensão arterial sistêmica 

Sim  

Não 

 
58 (72,5) 
33 (50,0) 

 
22 (27,5) 
33 (50,0) 

 

80 (100) 

66 (100) 

 
0,005 

Diabetes mellitus 

Sim 

Não 

 
26 (74,3) 
65 (58,6) 

 
9 (25,7) 
46 (41,4) 

 

35 (100) 

111 (100) 

 
0,094 

Dislipidemia 

Sim 

Não 

 
27 (75,0) 
64 (58,2) 

 
9 (25,0) 
46 (41,8) 

 

36 (100) 

140 (100) 

 
0,071 

Insuficiência renal crônica 
não especificada 

Sim 
Não 

 
 

13 (76,5) 
78 (60,5) 

 
 

4 (23,5) 
51 (39,5) 

 
 

17 (100) 
129 (100) 

 
 

0,200 

Obesidade 
              IMC ≤ 29,9 
              IMC ≥ 30,0 

 
78 (63,4) 
13 (56,5) 

 
45 (36,6) 
10 (43,5) 

 
123 (100) 
23 (100) 

0,024 

Internação prévia 
Sim 
Não 

 
62 (56,9) 
29 (78,4) 

 
47 (43,1) 
8 (21,6) 

 
109 (100) 
137 (100) 

0,020 

Cirurgia prévia 
Sim 
Não 

 
43 (57,3) 
48 (67,6) 

 
32 (42,7) 
23 (32,4) 

 
75 (100) 
71 (100) 

0,200 

Total 91 (100) 55 (100) 146 (100,0)  

 

 Dos pacientes, 109 (74,7%) já haviam sido internados previamente e, destes 

75 (68,8%) já tinham sido submetidos a algum tipo de procedimento cirúrgico e 75 

(68,8%) apresentaram histórico de passagem de cateter venoso central, sendo 34 

(45,3%) CDL e 41 (54,7%) PICCs. 
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Do ponto de vista de homogeneidade dos grupos, observou-se diferença 

estatística significativa apenas em relação à presença de hipertensão, obesidade e 

internação prévia. 

O uso concomitante do dispositivo venoso central com cânulas orotraqueais 

em algum momento da internação foi observado em 66 (45,2%) pacientes, destes, 

apenas um (1,5%) evoluiu para traqueostomia. 

 

5.2 Inserção, utilização e remoção do cateter 

Os resultados a seguir tomaram como referência o número de cateteres, e 

não mais o número de pacientes. 

Presença ou suspeita de infecção no momento da inserção do cateter 

Por ocasião da passagem do cateter venoso central, em 106 (56,1%) 

inserções, os pacientes apresentavam quadros infecciosos em tratamento. Houve 

predomínio das pneumonias, responsáveis por 26 (24,5%) casos, seguidas por 

infecções de trato urinário, responsáveis por 25 (23,6%) casos. Além disso, foram 

identificados outros focos como: 20 (18,9%) com infecções por Citomegalovírus, seis 

(5,7%) apresentaram infecção de ferida operatória, cinco (4,7%) infecções 

relacionadas a cateteres centrais prévios, cinco (4,7%) apresentaram quadro de 

endocardite infecciosa, dois (1,9%) foram identificados com infecção de corrente 

sanguínea, dois (1,9%) com infecção de parede abdominal, dois (1,9%) com 

infecção intestinal e dois (1,9%) casos de infecção em partes moles. Houve também 

um (0,9%) caso de pericardite, um (0,9%) de infecção na vesícula biliar, e em outros 

nove (8,5%) casos o foco não foi identificado. Dentre estes, 25 (23,6%) foram 

tratados empiricamente, baseado nos sinais clínicos. 

O uso de antimicrobianos no momento da inserção do cateter foi observado 

em 15,0% (19/127) das inserções de CDL e 33,9% (21/62) dos PICCs. A 

comparação entre os dois grupos mostrou que a diferença foi estatisticamente 

significativa (p=0,003), justificada como se verá adiante pelo fato de o principal 

motivo para indicação da inserção do PICC ter sido a antibioticoterapia. Alguns 

cateteres foram inseridos sob uso de mais de um tipo de antibiótico, com uma média 
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de 1,1 antibióticos por CDL e 1,5 antibióticos por PICC. A Tabela 2 apresenta a lista 

de grupos de antimicrobianos.  

 

Tabela 2 – Distribuição de cateteres venosos centrais segundo os grupos de 

antimicrobianos utilizados no momento da inserção dos dispositivos segundo espectro de 

ação e tipo de cateter. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Antimicrobiano 

Amplo 
espectro 

Tipo de cateter 
Total  
n (%) 

CDL  
n (%) 

PICC  
n (%) 

Carbapenêmicos S 6 (54,5) 5 (45,5) 11 (100) 

Glicopeptídeos N 19 (82,6) 4 (17,4) 23 (100) 

Cefalosporinas 
Segunda Geração 
Terceira Geração 
Quarta Geração 

 
S 
S 
S 

 
4 (36,4) 
2 (50,0) 
18 (52,9) 

 
7 (63,6) 
2 (50,0) 

16 (47,1) 

 

11 (100) 
4 (100) 
34 (100) 

Polimixinas N 4 (66,7) 2 (33,3) 6 (100) 

Sulfonamidas S 3 (100) - 3 (100) 

Oxazolidinonas S - 3 (100) 3 (100) 

Aminoglicosídeos N - 2 (100) 2 (100) 

Antifúngicos NA 7 (70,0) 3 (30,0) 10 (100) 

Quinolonas 
Primeira Geração 
Terceira Geração 

 
S 
S 

 
- 

1 (20,0) 

 
2 (100) 
4 (80,0) 

 
2 (100) 
5 (100) 

Nitroimidazólicos N 5 (55,5) 4 (44,5) 9 (100) 

Macrolídeos S 23 (95,8) 1 (4,2) 24 (100) 

Penicilina amplo espectro S 2 (100) - 2 (100) 

Daptomicina N 2 (100) - 2 (100) 

Aminopenicilinas S 3 (60,0) 2 (40,0) 5 (100) 

Penicilinas resistente à 
penicilinase 

N 2 (100) - 2 (100) 

Glicilciclinas S - 1 (100) 1 (100) 

Lincosaminas N 1 (100) -  1 (100) 

Tetraciclinas S - 1 (100) 1 (100) 

Total  102 (63,3) 59 (36,7) 161 (100,0) 

NA: Não se aplica 

 Houve predomínio de uso de antimicrobianos de amplo espectro, 

principalmente de macrolídeos e cefalosporinas de terceira geração entre os 

pacientes com CDL e de cefalosporinas de segunda e quarta geração naqueles com 

PICC. Considerando a lista de antimicrobianos, excluindo-se o antifúngico, 10 

(58,8%) categorias eram de amplo espectro e em 106 (65,8%) inserções os paciente 

utilizavam pelo menos um desses antimicrobianos.  
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Caracterização do processo de inserção dos cateteres 

Em relação às características dos cateteres utilizados, como mencionado 

anteriormente, houve predominância de CDL, utilizados em 127 (67,2%) situações, 

enquanto que o PICC foi implantado em 62 (32,8%). O número de lúmens dos 

dispositivos variou de um a três, sendo predominante o uso de cateteres com dois 

lúmens, correspondendo a 137 (72,5%) cateteres (Tabela 3). Ressalva-se que todos 

os CDL eram de poliuretano e que dentre os PICCs, 14 (22,6%) possuíam duplo 

lúmen e também eram de poliuretano e 48 (77,4%) apresentavam um único lúmen e 

eram de silicone. 

Tabela 3 – Distribuição dos cateteres venosos centrais segundo tipo e número de lúmens. 

São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Características dos cateteres n (%) 

Tipo de cateter 

CDL 

PICC 

 

127 (67,2) 

62 (32,8) 

Número de lúmens 

Um 

Dois 

Três 

 

48 (25,4) 

137 (72,5) 

4 (2,1) 

Total 189 (100) 

 

 O tipo de PICC utilizado variou de acordo com a presença de válvula e o 

calibre do dispositivo. Conforme apresentado na tabela 4, houve predomínio do uso 

de PICC valvulado 4Fr (n=47; 75,8%). Vale ressaltar que o PICC de calibre 3Fr, 

utilizado comumente em crianças, foi utilizado em dois pacientes adultos, devido a 

indisponibilidade de outro dispositivo na instituição. 

 

Tabela 4 – Distribuição dos cateteres venosos centrais de inserção periférica segundo as 

características dos cateteres. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Tipo de PICC n (%) 

PICC valvulado 4Fr  

PICC ponta aberta 4Fr 

PICC valvulado 3Fr 

PICC ponta aberta 3Fr 

47 (75,8) 

13 (21) 

1 (1,6) 

1 (1,6) 

Total 62 (100) 
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 Com relação às indicações para implantação ou troca dos dispositivos, 

observou-se que o CDL foi mais utilizado para o uso de drogas vasoativas, somado 

à monitorização da pressão venosa central (PVC), sendo que 55 (43,3%) foram 

implantados no centro cirúrgico e 36 (28,3%) nas unidades de terapia intensiva. Por 

sua vez, o PICC esteve mais relacionado ao uso de antibióticos, com 30 (48,0%) 

inserções de cateter nas unidades de internação (Tabela 5). 
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Tabela 5 – Distribuição de cateteres venosos centrais segundo a justificativa da implantação/troca, unidade hospitalar de inserção e tipo de 

cateter. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 

*Suspeita de infecção do cateter anterior baseada na presença de hiperemia local na inserção. 

 CDL PICC 

Justificativa da 
Implantação/troca 

Unidade de Inserção 

Total 
n (%) 

Unidade de Inserção 

Total  
n (%) 

Centro 

Cirúrgico  

n (%) 

Unidade de 

internação 

n (%) 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva 

n (%) 

Centro 

Cirúrgico 

n (%) 

Unidade de 

internação 

n (%) 

Unidade de 

Terapia 

Intensiva 

n (%) 

 Droga Vasoativa - 3 (13,6) 2 (4,0) 5 (3,9) - 7 (15,9) - 7 (11,3) 

Droga vasoativa e 

monitorização 
55 (100) 1 (4,5) 36 (72,0)  92 (72,4) 

- - 11 (61,1) 11 (17,7) 

Solução Hipertônica - 3 (13,6) - 3 (2,4) - - - - 

Sinal flogístico de cateter 

prévio* 
- - 11 (22,0) 11 (8,7) 

- 1 (2,3) - 1 (1,6) 

Acesso venoso difícil - 6 (27,3) - 6 (4,7) - 4 (9,1) - 4 (6,5) 

Múltiplas coletas laboratoriais - - - - - 1 (2,3) - 1 (1,6) 

Antibioticoterapia - 9 (41,0) 1 (2,0) 10 (7,9) - 30 (68,1) 7 (38,9) 37 (59,7) 

Analgesia - - - - - 1 (2,3) - 1 (1,6) 

Total 55 (100) 22 (100)  50 (100) 127 (100) - 44 (100) 18 (100) 62 (100) 
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 Em relação ao sítio de inserção, os CDL foram inseridos 

preferencialmente em veia jugular interna (n=112; 88,2%), seguido pela veia 

subclávia (n=10; 7,9%) e veia femoral (n=5; 3,9%). O PICC foi inserido 

principalmente em veia basílica (n=55; 88,7%), seguido pela veia cefálica em 

menor número (n=7; 11,3%). 

 Quanto à inserção dos dispositivos, observou-se média de 20,6 (±24) 

dias entre a data de internação e o dia da passagem com mediana de 13 no 

CDL, enquanto no PICC a média foi de 26,3 (DP±31,4) dias e mediana de 18,5.  

Houve predominância de passagens realizadas pelos médicos 

residentes, correspondendo a 115 (60,8%) casos, em relação aos médicos 

assistentes, que foram responsáveis pela inserção de apenas 12 (6,4%) 

cateteres. O profissional enfermeiro foi responsável pela passagem de todos os 

PICCs, o que correspondeu a 62 (32,8%) cateteres (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo os dados de inserção e 

tipo de cateter. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Dados do processo de inserção 
Tipo de cateter 

Total  

n (%) 
CDL  
n (%) 

PICC 
n (%) 

Profissional responsável pela passagem 
Médico Residente  
Enfermeiro 
Médico Assistente 

 
115 (90,5) 

- 
12 (9,5) 

 
- 

62 (100) 
- 

 
115 (60,8) 
62 (32,8) 
12 (6,4) 

Uso de USG para passagem 
Sim 
Não 

 
12 (9,5) 

115 (90,5) 

 
57 (92) 

5 (8) 

 
69 (36,5) 
120 (63,5) 

Sítio de inserção 
Veia Jugular Interna 
Veia Basílica 
Veia Subclávia  
Veia Cefálica 
Veia Femoral 

 
112 (88,2) 

- 
10 (7,9) 

- 
5 (3,9) 

 
- 

55 (88,7) 
- 

7 (11,3) 
- 

 
112 (59,3) 
55 (29,1) 
10 (5,3) 
7 (3,7) 
5 (2,6) 

Lado de inserção 

Direito 

Esquerdo 

 
91 (71,6) 
36 (28,4) 

 
34 (54,8) 
28 (45,2) 

 

125 (66,1) 

64 (33,9) 

Total 127 (100) 62 (100) 189 (100,0) 

 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de que apenas 69 (36,5%) 

cateteres foram inseridos de forma guiada ou auxiliada por USG, utilizado em 



55 
 

92% das inserções de PICC (57) e, em apenas, 9,5% (12) passagens de CDL 

inseridos por médicos residentes.  

Entre os PICCs, 82,2% (51) foram inseridos através do processo de 

microintrodução. As veias mais selecionadas para inserção dos dispositivos 

foram a veia jugular interna, com 112 (59,2%) inserções, e a veia basílica, 

optada em 55 (29,1%) casos.   

O local de inserção do dispositivo também variou em função do tipo de 

cateter. Os PICCs foram inseridos em veia basílica (88,7%) e cefálica (11,3%). 

Os CDL por sua vez foram inseridos preferencialmente em veia jugular interna 

(88,2%), seguido pela veia subclávia (7,9%) e femoral (3,9%).  Além disso, 

cabe ressaltar que o lado direito continua sendo o mais utilizado, optado em 

125 (66,1%) casos. Constatou-se também que para o PICC, que o lado 

esquerdo também foi bastante utilizado. 

Para confirmação do posicionamento da ponta, na maioria dos casos os 

pacientes foram submetidos à realização de exame de imagem (n=134; 

70,9%), e destes, apenas um teve sua posição confirmada após tomografia de 

tórax, nos demais o posicionamento foi verificado através de raio-X simples de 

tórax. A correta posição do cateter foi observada imediatamente após sua 

inserção em 133 (70,4%) cateteres, entretanto, 55 (29,1%) dispositivos foram 

inseridos em centro cirúrgico e liberados para uso antes da confirmação do 

posicionamento através de exame de imagem (Tabela 7). 
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Tabela 7- Distribuição de cateteres venosos centrais segundo os aspectos técnicos 

após a inserção e tipo de cateter. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Aspectos técnicos do após inserção 
Tipo de cateter 

Total  

n (%) 
CDL  
n (%) 

PICC 
n (%) 

Posicionamento da ponta do dispositivo 
Junção Cavoatrial 
Átrio Direito 
Terço superior da Veia Cava Superior 
Ventrículo Direito 
Veia Cava inferior 
Veia Jugular 
Veia Subclávia 
Veia Cefálica 
Sem imagem 

 
103 (81,1) 

8 (6,3) 
10 (7,9) 
1 (0,8) 
4 (3,1) 

- 
- 
- 

1 (0,8) 

 
30 (48,4) 
17 (27,4) 
2 (3,2) 
8 (12,9) 

- 
2 (3,2) 
2 (3,2) 
1 (1,6) 

- 

 
133 (70,4) 
25 (13,2) 
12 (6,3) 
9 (4,8) 
4 (2,1) 
2 (1,1) 
2 (1,1) 
1 (0,5) 
1 (0,5) 

Liberação para uso após exame de imagem 

Sim 

Não 

 
72 (56,7) 
55 (43,3) 

 
62 (100) 

- 

 

134 (70,9) 

55 (29,1) 

Tração após inserção 

Sim 

Não 

 
1 (0,8) 

126 (99,2) 

 
27 (43,5) 
35 (56,5) 

 
28 (14,8) 
161 (85,2) 

Total 127 (100) 62 (100) 189 (100) 

  

Dos 189 cateteres observados, 28 (14,8%) foram tracionados após 

confirmação do posicionamento da ponta pelo raio-X, sendo que destes, 

apenas um era CDL. Entre os PICCs, esta frequência foi 43,5% (27). A tração 

variou de um a dez centímetros, e no caso dos PICCs, cinco (8%) casos 

demandaram a realização de reparo após tração devido a grande extensão 

externa do corpo do cateter.  

 

Caracterização do processo de utilização dos cateteres 

 Recomenda-se o uso de curativo convencional com gaze nas primeiras 

24 horas após a passagem do cateter devido a alta probabilidade de 

sangramento no período.  Tal prática foi aplicada a 183 (96,8%) cateteres, 

sendo em 95,3% (121) dos CDL e 100% (n=62) dos PICCs. Nos seis (3,2%) 

casos de CDL sem curativo convencional, foi utilizado filme transparente 

imediatamente após a passagem. 

 Alguns cateteres permaneceram mais tempo com curativo convencional 

com gaze devido ao sangramento, sendo no CDL em média 5 (DP±5,1) dias, 

mediana de 3dias e variação de um a 32 dias. Nos PICCs, a média foi de 4,5 
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(DP±5,5) dias, mediana também de 3 dias e   variação de 1 a 36 dias. O filme 

transparente foi utilizado nos CDL em média por 5,7 (DP±4,7) dias, com 

mediana de 4 dias e variação de 1 a 20 dias, e no caso do PICC média de 18,3 

(DP±22,5) dias, com mediana de 11,5 e variação de 1 a 140 dias. A diferença 

no tempo de utilização do filme transparente está relacionada ao maior tempo 

de permanência dos PICCs até sua remoção. 

O aspecto da área do cateter na troca de curativo teve variação, sendo o 

exsudato sanguinolento o mais observado nos primeiros dias, presente em 162 

(85,7%) cateteres. Quanto aos demais tipos de exsudato observaram-se 

predominância de exsudato purulento nos CDL (7%), em relação aos PICCs 

(1,6%) (Tabela 8). 

 

Tabela 8 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo tipo de exsudato na 

troca de curativo e tipo de cateter. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Tipo de Exsudato 
Tipo de cateter 

Total  

n (%)  
CDL 

 n (%) 
PICC 
n (%) 

Sanguinolento 
Purulento 
Seroso 
Nenhum 

104 (82,0) 
9 (7,0) 
2 (1,6) 
12 (9,4) 

58 (93,6) 
1 (1,6) 
3 (4,8) 

- 

162 (85,7) 
10 (5,3) 
5 (2,6) 
12 (6,4) 

Total 127 (100) 62 (100) 189 (100,0) 

 

Quanto ao uso de medicamento anticoagulante, destaca-se que todos os 

pacientes em uso de CDL recebiam doses de anticoagulantes (127), enquanto 

que nos casos de PICC, os anticoagulantes foram utilizados em 77,4% (48).  A 

forma de uso dos anticoagulantes foi variada, sendo que em 21,7% (41) dos 

casos foi utilizado uma vez ao dia, em 18,5% (35) duas vezes ao dia e em 

15,3% (29) de forma contínua via endovenosa. 

 O uso de antiplaquetários esteve presente em 15,7% (20) dos casos de 

CDL e 14,5% (9) de PICC, sendo utilizados apenas uma vez ao dia. 

 Quanto ao tipo de anticoagulante, a heparina não-fracionada foi a mais 

utilizada, presente em 58 (30,7%) casos, seguida pela heparina de baixo peso 

molecular (Enoxaparina) com 53 (28%) casos e Varfarina com apenas um 
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(0,5%) caso. Os antiplaquetários utilizados foram o Ácido Acetilsalícilico 

presente em 24 (12,7%) casos, seguido pelo Clopidogrel em dois (1,1%) casos.  

 Dos cateteres que apresentaram sangramento na inserção por mais de 

48 horas após sua implantação, 78,1% (57) estavam em uso de algum tipo de 

anticoagulante, enquanto que apenas 21,9% (16) não utilizavam. 

A administração de nutrição parenteral esteve presente em apenas duas 

(1%) situações.  

 

Caracterização da retirada dos cateteres 

 Quanto à retirada dos cateteres observou-se que a maioria (n=118; 

62,4%) foi realizada de forma eletiva, como término da terapia intravenosa com 

67 (52,7%) casos de CDL e 26 (41,9%) de PICC, seguido por óbito do 

paciente, presente em 16 (12,6%) casos com CDL e 2 (3,2%) casos com PICC, 

convocação para transplante cardíaco com 1 (0,8% ) caso com CDL e 4 (6,5%) 

casos com PICC. Houve também um (0,8%) caso em que o CDL foi sacado 

para ser trocado por PICC a pedido da equipe médica e um (0,8%) caso em 

que o CDL foi substituído quando o paciente foi admitido na UTI. Ressalta-se 

que houve casos de transferência para outra instituição em um (0,8%) caso 

com CDL e sete (11,3%) com PICC, e ainda sete (11,3%) casos com PICC que 

receberam alta com o dispositivo. 

 Os demais dispositivos tiveram sua retirada antecipada por algum tipo 

ou suspeita de complicação, totalizando 56 casos (29,6 %).  

 O tempo de permanência dos dispositivos foi variado. No CDL a 

permanência foi de 8,8 (DP±6,8) dias em média, com mediana de oito dias e 

variação de um a 38 dias (Tabela 9). No caso do PICC, o período de 

permanência teve média de 19,4 (DP±21) dias, mediana de 14 dias e variação 

de um a 141 dias. O tempo de permanência do PICC foi significativamente 

maior do que o do CDL (p<0,000). 

Houve diferença também quanto ao tempo de permanência relacionado 

ao sítio de inserção, sendo que o CDL inserido na veia femoral foi o mais 



59 
 

duradouro, com média de 15,2 (DP±14,5) dias, mediana de oito dias e variação 

de dois a 38 dias, seguido pela veia jugular interna com média de 8,6 (DP±6,3) 

dias, mediana de oito dias e variação de um a 32 dias e pela veia subclávia 

com média de 7,4 (DP±4,7) dias, mediana de 6,5 dias e variação de um a 15 

dias. 

A retirada do cateter com apenas um dia de inserção ocorreu em quatro 

CDL: obstrução, término da terapia intravenosa, alta hospitalar (2), e em dois 

PICCs por alta hospitalar com cateter.  

O PICC inserido na veia basílica teve média de permanência de 20,3 

(DP±22,1) dias, mediana de 14,5 dias e variação de um a 141 dias, enquanto 

que na veia cefálica permaneceu em média 12,2 (DP±6,5) dias, mediana de 10 

dias e variação de três a 20 dias (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Tempo de permanência de acordo com medidas de tendência central e de variabilidade, segundo sítio de inserção e tipo de cateter. 

São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
CDL PICC 

Tempo de permanência Tempo de permanência 

Sítio de inserção 
 

Média Desvio 
Padrão 

Mediana Mínima Máxima Média Desvio 
Padrão 

Mediana Mínima Máxima 

CDL           

Veia Jugular Interna 8,6 6,3 8 1 32 - - - - - 

Veia Subclávia  7,4 4,7 6,5 1 15 - - - - - 

Veia Femoral 15,2 14,5 8 2 38 - - - - - 

PICC           
Veia Basílica - - - - - 20,3 22,1 14,5 1 141 
Veia Cefálica - - - - - 12,2 6,5 10 3 20 

Total 8,8 6,7 8 1 38 19,4 21 14 1 141 
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Comparando-se as médias de permanência entre os sítios de inserção 

do CDL, veias jugular, subclávia e femoral, observou-se que não houve 

diferença estatisticamente significativa (p=0,67).  

Quanto à comparação das médias de permanência entre os sítios de 

inserção do PICC, veias basílica e cefálica, observou-se que também não 

houve diferença estatisticamente significativa (p=0,36). 

Observou-se a retirada antecipada dos cateteres centrais em 29,6% (56) 

deles (Tabela 10). A suspeita de infecção foi o principal motivo, sendo que no 

CDL esteve presente em 30 (23,6%) casos e no PICC em nove (14,5%) casos, 

seguido por exteriorização, presente apenas no CDL, responsável por 6 (4,7%) 

casos. A obstrução foi semelhante entre os dois dispositivos, presente em 4 

(3,1%) CDL e 4 (6,4%) PICC. Vale ressaltar que em nenhum dos dispositivos 

houve intercorrência durante a remoção. 

 

Tabela 10 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo a justificativa da 

retirada antecipada e tipo de cateter. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 

Justificativa da retirada antecipada 
Tipo de cateter Total 

n (%) 
CDL 
n (%) 

PICC 
n (%) 

Suspeita de infecção 
Exteriorização 
Obstrução 
Ruptura 
Suspeita de TVP 
TVP Confirmada 

30 (75,0) 
6 (15,0) 
4 (10,0) 

- 
- 
- 

9 (56,4) 
- 

4 (25,0) 
1 (6,2) 
1 (6,2) 
1 (6,2) 

39 (69,6) 
6 (10,7) 
8 (14,3) 
1 (1,8) 
1 (1,8) 
1 (1,8) 

Total 40 (100) 16 (100) 56 (100) 

 

  Com relação aos cateteres retirados devido suspeita de infecção, 

observou-se que no CDL o período médio entre a inserção e a suspeita foi de 

12,3 (±7,8) dias (mediana de 9,5) com variação de 2 a 25 dias. No caso do 

PICC, a média foi de 38,5 (±44,5) dias (mediana de 38,5) e variação de sete a 

70 dias.  
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 Vale ressaltar que dentre os casos de suspeita de infecção, apenas em 

um (2,6%) paciente foi confirmada infecção de corrente sanguínea associada 

ao cateter, sendo este um CDL. 

 

5.3 Complicações durante a utilização dos cateteres 

 Em relação a todos os cateteres estudados, complicações foram 

observadas em 78 (41,3%) casos.  Dos cateteres, 55 (43,3%) CDL e 21 

(37,0%) PICC apresentaram algum tipo de complicação durante seu período de 

permanência, sendo que o tempo entre a inserção e o surgimento da primeira 

complicação no CDL teve média de 8 (±6,4) dias (mediana de 6) com variação 

de 1 a 26 dias, e no caso do PICC, média de 12 (±8,4) dias (mediana de 11) 

com variação de 2 a 30 dias. Ao realizar a comparação de médias de dias de 

uso do dispositivo até o desenvolvimento da primeira complicação observou-se 

que houve diferença estatisticamente significativa (p=0,045). Alguns cateteres 

tiveram mais de uma complicação, sendo 0,8 complicações por CDL e 0,6 

complicações por PICC.  

 Observando as complicações em relação às variáveis demográficas e de 

morbidade dos pacientes, não se verificou associação estaticamente 

significativa quanto ao uso de PICC. Para os CDL apenas se identificou 

associação significativa para a Diabetes mellitus, cirurgia e utilização de CVC 

em internação anterior (Tabela 11). 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

Tabela 11 – Teste de qui-quadrado e distribuição de cateteres venosos centrais 

segundo complicações, tipo de cateter e variáveis sóciodemográficas e de morbidade. 

São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Variáveis   Complicações         

demográficas e de   CDL    PICC    

morbidade sim (%) não (%) p sim (%) não (%)    p 

Sexo        

Feminino 13 (36,1) 23 (63,9)  11 (37,9) 18 (62,1)  

Masculino 42 (46,2) 49 (53,8) 0,303 12 (36,4) 21 (63,8) 0,899 

Faixa etária        

20 |- 40 8 (44,4) 10 (55,6)  6 (35,3) 11 (64,7)  

40 |- 60 18 (36,0) 32 (64,0)  13 (44,8) 16 (55,2)  

60 |- 95 29 (49,2) 30 (50,8) 0,383 4 (25,0) 12 (75,0) 0,413 

HAS        

Sim 35 (43,8) 45 (56,3)  10 (38,5) 
16 

(61,15)  

Não 20 (42,6) 27 (57,4) 0,895 13 (36,1) 23 (63,9) 0,850 

Diabetes mellitus        

Sim 26 (60,5) 17 (39,5)  4 (44,5) 5 (55,6)  

Não 29 (34,5) 55 (65,5) 0,005 19 (35,8) 34 (64,2) 0,622 

Dislipidemia        

Sim 21 (52,5) 19 (47,5)  3 (33,3) 6 (66,7)  

Não 34 (39,1) 53 (60,9) 0,156 20 (37,7) 33 (62,3) 1,000
F
 

Obesidade        

Sim 5 (33,3) 10 (66,7)  3 (27,3) 8 (72,7)  

Não 50 (44,6) 62 (55,4) 0,406 20 (39,2) 31 (60,8) 0,516
F
 

Insuficiência renal crônica       

Sim 8 (47,1) 9 (52,9)  3 (60,0) 2 (40,0)  

Não 47 (42,7) 63 (57,3) 0,737 20 (35,1) 37 (64,9) 0,796
F
 

Internação 
anterior        

Sim 44 (45,4) 53 (54,6)  22 (41,5) 31 (58,5)  

Não 11 (36,7) 19 (63,3) 0,401 1 (11,1) 8 (88,9) 0,136
F
 

Cirurgia anterior        

Sim 35 (52,2) 32 (47,8)  16 (44,4) 20 (55,6)  

Não 20 (33,3) 40 (66,7) 0,032 7 (26,9) 19 (73,1) 0,159 

CVC internação anterior       

Sim 38 (56,7) 29 (43,3) 0,001 19 (40,4) 28 (59,6)  

Não 17 (28,3) 43 (71,7)  4 (26,7) 11 (73,3) 0,337 

Infecção em andamento no momento da inserção     

Sim 34 (56,7) 26 (43,3)  16 (34,8) 30 (65,2)  

Não 21 (31,3) 46 (68,7) 0,004 7 (43,8) 9 (56,3) 0,522 

Total 55 (29,1) 72 (38,2)   23 (12,1) 39 (20,6)  189(100) 

 

Os PICCS valvulados apresentaram menor número de complicações. 

Houve diferença estatística (p=0,017) entre as complicações de acordo com os 

tipos de PICC, sendo que no valvulado a frequência foi de 29,2% (14), 

enquanto que nos de ponta aberta foi de 64,3% (9) (Tabela 12).  
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 Tabela 12 – Distribuição de PICCS segundo as características dos cateteres e 

complicações associadas. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Tipo de PICC 
Complicações 

Total n (%) 
 Sim n (%) Não n (%) 

PICC valvulado (4Fr + 3Fr) 14 (29,2) 34 (70,8) 48 (100) 

PICC ponta aberta (4Fr + 3Fr) 9 (64,3) 5 (35,7) 14 (100) 

Total 23 (37) 39 (63) 62 (100) 

 

O microintrodutor é utilizado somente para a inserção do PICC. As 

complicações ocorreram em 19 (37,3) cateteres nos quais se utilizou o 

microintrodutor, sem significância estatística significativa (p=0,956). Da mesma 

forma, a utilização de reparo após inserção do cateter foi necessária em 40,0% 

(2) dos PICCS com complicações, mas não houve diferença estatística 

significativa em relação àqueles que não necessitaram de reparo (p=0,662). 

A tabela 12 apresenta os resultados dos testes de associação das 

complicações com variáveis relacionadas ao processo de inserção do cateter.  

Houve diferença entre as complicações de acordo com os sítios de 

inserção, sendo que na veia femoral foi de 60,0% (3), subclávia 50,0% (5), 

jugular interna 42,0% (47) e basílica 40,0% (22). No entanto, não houve 

associação (p=0,479) entre os sítios de inserção e as complicações. A análise 

separadamente por grupo de cateter também não mostrou associação entre via 

de acesso e complicações. Verificou-se a possibilidade de associação entre 

complicações e posicionamento adequado do cateter visualizado pela imagem 

de raio-X, mas também não se encontrou diferença estatística tanto nos PICCs 

quanto nos CDL (Tabela 13).  

Para os CDL houve associação de complicações com a unidade de 

inserção do cateter, tendo sido menor quando implantado no centro cirúrgico 

(0,000); uso de USG para apoio visual na inserção do cateter (p=0,020). Para 

os PICCs não houve associação com qualquer variável relacionada ao 

processo de inserção do cateter.  
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Tabela 13 – Distribuição de cateteres venosos centrais segundo variáveis 

relacionadas ao processo de inserção do cateter, tipo de cateter e presença de 

complicação. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 Variáveis relacionadas ao 
 Complicações 

processo de inserção CDL   PICC   

do cateter sim (%) não (%) p sim (%) não (%) p 

Unidade de inserção      

CC 10 (18,2) 45 (81,8)     

UI 15 (68,2) 7 (31,8)  16 (36,4) 28 (63,6)  

UTI 30 (60,0) 20 (40,0) 0,000 7 (38,7) 11 (6,11) 0,852 

Síto de inserção       

veia jugular 47 (42,0) 65 (58,0)     

veia subclávia 5 (50,0) 5 (50,0)     

veia femoral 3 (60,0) 2 (40,0) 0,662    

veia basílica    22 (40,0) 33 (60,0)  

veia cefálica    1 (14,3) 6 (85,7) 0,184
F
 

Nº lumens       

Um    14 (29,2) 34 (70,8)  

Dois 54 (43,9) 69 (56,1)  9 (64,3) 5 (35,7) 0,017 

Três 1 (25,0 3 (75,0) 0,633
F
    

Profissional responsável pela passagem    

Médico assistente 7 (58,3) 5 (41,7)     

Médico residente 48 (41,7) 67 (58,3) 0,270    

Enfermeiro    23 (37,1) 39 (62,9)  

Lado de inserção do cateter     

Direito 35 (38,5) 56 (61,5)  13 (38,2) 21 (61,8)  

Esquerdo 20 (55,6) 16 (44,4) 0,080 10 (35,7) 18 (64,3) 0,838 

Uso de USG para passagem     

Sim 9 (75,0) 3 (25,0)  22 (38,6) 35 (61,4)  

Não 46 (40,0) 69 (60,0) 0,020 1 (20,0) 4 (80,0) 0,409 

Tipo de fixação       

Bailarina 43 (39,4) 66 (60,6)     

Asa de sutura móvel e/ou fixa 4 (66,7) 2 (33,3)     

Bailarina + asa sutura fixa 8 (66,7) 4 (33,3) 0,097    

stat lock    23 (37,1) 39 (62,9)  

Posicionamento adequado ao raio-X     

Sim 55 (43,7) 71 (56,3)  13 (37,1) 22 (62,9)  

Não - 1 (100) 0,567
F
 10 (37,0) 17 (63,0) 0,662 

Total 55 (29,1) 72 (38,2)  23 (12,1) 39 (20,6) 189 (100) 

 

Por tipo de complicação, observou-se predomínio de complicações 

locais (n=104; 55,0%), sendo 60,6 (77/127) entre os CDL e de 43,5% (27/62) 

entre os PICCS. Nos CDL as ocorrências mais freqüentes foram flebite e 

problemas com a fixação, com 18,1% (18), cada (Tabela 14). Nos PICCS, a 

maior ocorrência também foi flebite (n=10; 16,1%) e obstrução (n=7;11,3%). 
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As complicações sistêmicas foram devidas a suspeita de infecção com 

23,6% (30) nos CDL e 14,5% (9) nos PICCs. Apenas uma infecção de corrente 

sanguínea associada ao cateter foi comprovada em um CDL.   
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Tabela 14 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo as complicações locais e sistêmicas e tipo de cateter. São Paulo, out 2014 – 

abr 2015. 

 

 

Complicações 

Tipo de cateter 
Total 
n (%*) 

 

CDL 
n (%*) 

PICC 
n (%*) 

 
Valor-p 

Locais     

Dobra permanente do cateter 8 (6,3) - 8 (4,2) 0,1021 
Exteriorização 9 (7,0) - 9 (4,8) 0,0744 
Obstrução 5 (3,9) 7 (11,3) 12 (6,3) 0,1034 
Flebite 23 (18,1) 10 (16,1) 33 (17,5) 0,8944 
Ruptura - 1 (1,6) 1 (0,5) 0,7134 
Problemas com fixação** 23 (18,1) 5 (8,0) 28 (14,8) 0,1080 
Exsudato Purulento 9 (7,0) 1 (1,6) 10 (5,3) 0,2179 
Trombose Venosa Profunda (TVP) - 1 (1,6) 1 (0,5) 0,1080 
Suspeita de Trombose Venosa Profunda (TVP) - 2 (3,2) 2 (1,0) 0,2013 

Sistêmicas -    

Suspeita de infecção 30 (23,6) 9 (14,5) 39 (20,6) 0,2073 
Infecção de corrente sanguínea  
associada ao cateter 

1 (0,8) - 1 (0,5) 1,000 

 * porcentagem em relação ao número de cateteres e não ao número de eventos 
* *Relacionado a problemas com sutura nos CDL e dispositivos Stat Lock® nos PICCs. 
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Não houve associação entre a realização de tração após inserção e as 

complicações (p=0,750). Vale ressaltar que entre os CDL, 8 (6,3%) foram 

utilizados durante todo o período de permanência com sua ponta localizada em 

câmara cardíaca, porém não se encontraram relatos de prejuízos ao paciente.  

 Quanto a presença de dobra permanente no corpo do cateter, observou-

se que no CDL esteve presente em apenas 8 (6,3%) casos, enquanto que no 

PICC esta não foi encontrada.  

 Com relação à obstrução dos cateteres, verificou-se que esta ocorreu 

em apenas 3,9% (n=5) dos CDL, enquanto que nos PICCs esteve presente em 

11,3% (n=7) dos casos.  Dentre as obstruções observou-se que em uma das 

vias do dispositivo ocorreu em dois (1,6%) CDL e quatro (6,4%) PICCs, 

enquanto que a obstrução de duas vias ocorreu em três (2,4%) CDL e três 

(4,8%) PICCs.  

 Entre os CDL que apresentaram obstrução, em apenas um foram 

administrados medicamentos incompatíveis entre si, sendo estes a Amiodarona 

e a Heparina não-fracionada. Outros três pacientes também receberam drogas 

incompatíveis via CDL, porém não apresentaram obstrução do dispositivo. 

  Com relação à migração dos dispositivos, observou-se apenas 

migração externa do CDL, ocorrendo em nove (7%) casos. Destes, sete 

(77,8%) receberam sutura tipo bailarina bailarina, que percorre o corpo do 

cateter de modo trançado, e dois (22,2%) foram suturados na asa móvel do 

cateter, fixado na extensão do mesmo somente por encaixe. Quanto aos 

problemas com fixação e estabilização dos cateteres em geral, estes foram 

observados em 23 (18,1%) CDL, mesmo suturados à pele do paciente, 

enquanto que os PICCs apresentaram cinco(8%) casos e estavam fixados 

apenas com dispositivo de fixação adesivo (Stat lock®) (Tabela 14). 

A presença de exsudato purulento está relacionada geralmente à 

suspeita de infecção. No CDL foi verificada em nove (7,0%) casos, enquanto 

que no PICC esteve presente em apenas um (1,6%) dispositivo (Tabelas 14). 

Entre os dispositivos, foram observados casos de flebite Grau 1, que 

ocorre quando há eritema com ou sem dor local. Verificou-se que no CDL esta 
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esteve presente em 23 (18,1%) casos e ocorreu em média 10,2 (±5,6) dias 

após a inserção, com variação de 3 a 26 dias. No caso do PICC, a flebite foi 

observada em 10 (16,1%) casos, ocorrendo em média 15,5 (±14) dias após a 

passagem, com variação de 2 a 48 dias (Tabela 15). 
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Tabela 15 - Complicações locais e sistêmicas observadas nos cateteres e o tempo para a sua ocorrência em medidas de tendência central e 

de variabilidade. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 

Complicações 

Tempo para a ocorrência do evento em dias 

CDL (127) PICC (62) 

Média (DP) Mediana Variação Média (DP) Mediana Variação 

Locais   

Dobra permanente do cateter 6,4 (±4,0) 5,5 1 - 12 - - - 

Exteriorização 6,3 (±5,6) 5 1 - 18 - - - 

Obstrução 10,8 (±7,8) 14 1 - 19 16,2 (±19,2) 15 2 - 57 

Flebite 10,2 (±5,6) 8 3 - 26 15,5 (±14) 12  2 - 48 

Ruptura - - - 15 15 15 

Problemas com fixação* 6,3 (±4,9) 5 1 - 18 16,2 (±12,8) 11 4 - 30 

Exsudato Purulento 9,2 (±7,1) 7 1 - 26 7 7 7 

Trombose Venosa Profunda (TVP) - - - 6 6 6 

Suspeita de Trombose Venosa Profunda (TVP) - - - 1 1 1 

Sistêmicas   

Suspeita de infecção 12,9 (±5,9) 13 4 - 26 31,2 (±21,4) 27,5 7 - 70 

Infecção de corrente sanguínea  
associada ao cateter 

25 25 25 - - - 

* Relacionado a problemas com sutura nos CDL e dispositivos Stat Lock® nos PICCs. 
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 De modo geral, nos CDL metade das complicações ocorreram até uma 

semana após a inserção do cateter, a exceção dos casos de obstrução em que 

metade deles ocorreu até a segunda quinzena. Por outro lado, nos PICCS 

metade das complicações foram evidenciadas até a segunda quinzena, a 

exceção da presença de exsudato, suspeita de TVP e TVP confirmada que se 

manifestaram na primeira semana. Nas situações de suspeita de infecção, nos 

CDL metade dos casos foram evidenciados até a segunda quinzena, enquanto 

nos PICCS este período foi na terceira semana. O único caso de infecção de 

corrente sanguínea relacionada ao cateter foi confirmado após 25 dias. 

Algumas complicações observadas nos PICCs, embora presentes em 

casos pontuais, tiveram repercussão clínica relevante para os pacientes 

acometidos. A ruptura foi observada em apenas um (1,6%) PICC, ocorrendo na 

porção distal 15 dias após sua inserção e ocasionando a substituição do 

dispositivo. Em outros dois casos foram observados edema e hematoma 

extensos no membro puncionado, onde foi descartada a hipótese de trombose 

venosa profunda (TVP), sendo que um deles teve involução espontânea e o 

outro ocasionou o saque do dispositivo. No entanto, outro paciente também 

apresentou edema extenso do membro puncionado, e o paciente foi 

diagnosticado com TVP extensa das veias subclávia, axilar e braquial, com 

conseqüente saque do dispositivo e anticoagulação imediata. 

O uso de anticoagulantes esteve relacionado à complicações somente 

nos CDL (p=0,000). Os quatro pacientes com CDL que receberam drogas 

incompatíveis tiveram todos uma complicação, embora a obstrução tenha sido 

observada em apenas um cateter (Tabela 16). O uso de antiplaquetários, 

utilização de curativo com gaze nas primeiras 24h horas pós-inserção de 

cateter e a presença de febre antes da remoção do cateter não estiveram 

relacionadas a presença de infecção. 
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Tabela 16 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo presença de 

complicações e algumas variáveis relacionadas à utilização do cateter. São Paulo, out 

2014 – abr 2015. 

 Variáveis 
relacionadas a   

         
Complicações         

utilização do 
cateter   CDL   PICC     

 sim (%) não (%) p sim (%) não (%) p 

Uso de anticoagulante       

Sim 41 (64,1) 23 (35,9)  18 (37,5) 30 (62,5)  

Não 14 (22,2) 49 (77,8) 0,000 5 (35,7) 9 (64,3) 0,903 

Uso de antiplaquetário       

Sim 11 (55,0) 9 (45,0)  2 (22,2) 7 (77,8)  

Não 44 (41,1) 63 (58,9) 0,250 21 (39,6) 32 (60,4) 0,464
F
 

Uso de drogas 
incompatíveis       

Sim 4 (100) - (-)      

Não 51 (41,5) 72 (56,7) 0,020 23 (37,1) 39 (62,9)  
Curativo com gaze nas 1ª

s
 

24h       

Sim 53 (43,8) 68 (56,2)  23 (37,1) 39 (62,9)  

Não 2 (33,3) 4 (66,7) 0,613     

Febre 48h antes do saque       

Afebril 45 (40,2) 67 (59,8)  21 (35,0) 39 (65,0)  

Febril 7 (63,6) 4 (36,4)  2 (100) - (-) 0,134
F
 

Subfebril 2 (66,7) 1 (33,3) 0,233       

Total 55 (29,1) 72 (38,2)   23 (12,1) 39 (20,6) 189 (100) 

 

 Para alguns cateteres foi colhida ponta para cultura. Isto foi feito para 30 

(23,6%) dos CDL e nove (14,5%) PICCs.  

 Dos CDL com suspeita de infecção, 10,0% (3) não tiveram a ponta 

coletada para cultura. Daqueles com cultura de ponta, 65,3% (17), 

apresentaram resultado negativo, 30,8% (8) resultado positivo e 7,7% (2) sem 

resultado. Entre aqueles com resultado positivo, quatro eram S.coagulase 

negativo, um fungo (Candida Gulliermandii), dois Proteus sp, uma Klebsiella. 

Dos resultados, quatro apresentaram outros agentes: duas Pseudomonas 

aeruginosas que cresceram com outros microrganismos gram negativos, e 

bacilos negativos e Chryseobacterium Indologenes que cresceram com gram 

positivos (Tabela 17). 
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No caso de 76,7% (23) foi realizada a hemocultura, com resultado 

positivo em duas (8,7%) delas: uma S. coagulase negativo e uma com 

Chryseobacterium Indologenes. 

Dos casos, 93,3% (28) apresentaram alteração no resultado de PCR, em 

cinco (22,7%) casos os pacientes estavam febris. Ainda, 13 (43,3%) pacientes 

iniciaram tratamento antimicrobiano, 12 (92,3%) deles com antibióticos de 

amplo espectro e somente dois deles apresentavam-se febris. 

Os pacientes com ponta de cateter positiva não foram tratados a 

exceção do paciente que apresentou ponta de cateter e hemocultura positiva 

para Chryseobacterium Indologenes. 
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Tabela 17 - Distribuição de CDL com complicação e suspeita de infecção segundo resultados microbiológicos, PCR e uso de antimicrobiano. 

São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

Paciente Cultura 
da ponta 

do 
cateter 

Resultado da cultura de ponta HMC 
periférica 

Resultado da 
HMC periférica 

Temperatura 
nas últimas 

48h 

Alteração de 
PCR nas 

últimas 48h 

ATB 
pós 

saque 

ATB de 
amplo 

espectro  Agente 1 Agente 2 

C2 S Proteus Vulgaris 
Group 

Pseudomonas 
Aeroginosa 

N NA Afebril 
 

S  N - 

C4 S Klebsiella 
pneumoniae 

Pseudomonas 
Aeroginosa 

S Negativa Febril S N - 

C9 S Proteus Mirabilis   - S Negativa Febril S N - 

C12 S Staphylococcus 
Capitis 

- S Negativa Subfebril S N - 

C19 S Staphylococcus 
coagulase 
negativo 

- N - Afebril S S S 

C21 S Staphylococcus 
coagulase 
negativo 

bacilos gram 
negativos 

N - Afebril N N - 

C27 S Staphylococcus 
coagulase 
negativo 

Chryseobacterium 
Indologenes 

S Chryseobacterium 
Indologenes 

Afebril S S S 

C30  S Negativa - S Staphylococcus 
epidermidis 

Afebril S N - 

C32 S Candida 
Gulliermandii 

- N - Afebril S S S 

C1 S Indisponível - S Negativa Afebril S N - 

C3 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C5 S Negativa - S Negativa Febril S S S 

C8 S Negativa - S Negativa Afebril S  N - 

C10 N - - N - Afebril S  N - 

C11 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C13 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C14 S Negativa - S Negativa Afebril N N - 
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C15 S Negativa - S Negativa Afebril S N - 

C16 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C17 S Negativa - S Negativa Febril S N - 

C18 S Negativa - S Negativa Febril S S N 

C20 N - - N - Afebril S N - 

C22  N - - N - Afebril S N - 

C23 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C25 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C28 S Negativa - S Negativa Afebril S N - 

C33 S Negativa - S Negativa Afebril S N - 

C34 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C35 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C37 S Indisponível - S Negativa Afebril S N - 
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Dos nove PICCs com suspeita de infecção, 11,1% (1) não tiveram a 

ponta coletada para cultura. Daqueles com cultura de ponta, 66,7% (6), 

apresentaram resultado negativo, 22,2% (2) resultado positivo. Entre aqueles 

com resultado positivo, todos (2) eram S.coagulase negativo (Tabela 18).  

No caso de 88,9% (8/9) foi realizada a hemocultura, com resultado 

positivo em duas (22,2%) delas: uma Bacilos Gram Negativos e uma com 

Acinetobacter Baumanii. 

Dos casos, 88,9% (8/9) apresentaram alteração no resultado de PCR, 

em dois (22,2%) casos os pacientes estavam febris. Ainda, 7 (77,8%) pacientes 

iniciaram tratamento antimicrobiano, 6 (85,7%) deles com antibióticos de amplo 

espectro. 

Quanto ao tratamento, um dos pacientes com ponta de cateter positiva 

foi tratado e o outro não, e daqueles com hemocultura periférica positiva, 

ambos foram tratados. 
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Tabela 18 - Distribuição de PICCs com complicação e suspeita de infecção segundo resultados microbiológicos, PCR e uso de antimicrobiano. 

São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 

Paciente Cultura 
da ponta 

do 
cateter 

Resultado da cultura de ponta HMC 
periférica 

Resultado da 
HMC periférica 

Temperatura nas 
últimas 48h 

Alteração de 
PCR nas 

últimas 48h 

ATB 
pós 

saque 

ATB de 
amplo 

espectro  Agente 1 Agente 2 

C6 S Staphylococcus 
Coagulase 
Negativo 

- S Negativa Afebril S  S N 

C38 S Staphylococcus 
Coagulase 
negativo 

- S Negativa Afebril S N - 

C7 N - - S Bacilos Gram 
negativos 

Febril S  S S 

C40 S Negativa - S Acinetobacter 
Baumanii 

Afebril S S S 

C24 S Negativa - N - Febril S S S 

C26 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C29  S Negativa - S Negativa Afebril S S S 

C31 S Negativa - S Negativa Afebril Indisponível N - 

C36 S Negativa - S Negativa Afebril S S S 
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 Com relação aos agentes gram negativos encontrados nas culturas 

(Tabela 19): 

 Acinetobacter Baumanii: 100% sensível a Amicacina, Colistimetato e 

Tigeciclina. Resistente a Cefepime, Ceftazidima, Ceftriaxona, 

Ciprofloxacino, Gentamicina, Meropenem e Imipenem. 

 Bacilos Gram Negativos não foram testados, provavelmente 

considerados contaminação. Chryseobacterium Indologenes, não foi 

testado por ser um contaminante de ambiente hospitalar, mas foi tratado 

empiricamente por ter crescido tanto em ponta de cateter quanto em 

hemocultura. 

 Klebsiella Pneumoniae: 100% sensível a amicacina e colistimetato. 

Resistente a Cefepime, Cefoxitina, Ciprofloxacino, Ertapenem, 

Gentamicina, Meropenem, Ampicilina, Imipenem e Tigeciclina. 

 Proteus Sp: 100% sensível à Amicacina, Cefepima, Ceftriaxone, 

Ciprofloxacino, Ertapenem, Gentamicina, Meropenem e Tazocin; 50% 

sensível à Ampicilina e Cefuroxima; sensibilidade intermediária à 

Cefoxitina. 

 Pseudomonas Aeroginosa: 100% sensível ao Colistimetato e 

Ceftazidima; 50% sensível à Amicacina, Cefepima, Ciprofloxacino, 

Gentamicina; resistente a Meropenem, Tazocin e Imipenem. 
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Tabela 19 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo agentes gram 

negativos encontrados nas culturas e sua respectiva sensibilidade. São Paulo, out 

2014 – abr 2015. 

Agente isolado 
Paci
ente 

Local 
da 

cultura 

A
M
K 

FE
P 

C
M
T 

C
FX 

C
A
Z 

C
EF 

CI
P 

ET
P 

G
E
N 

M
E
R 

PT
Z 

A
M
P 

C
X
M 

IM
P 

T
G
C 

Acinetobacter 
Baumanii 

C40 
HMC S R S 

N
T R R R 

N
T R R 

N
T 

N
T 

N
T R S 

Bacilos Gram 
Negativos 

C21 
PTA 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

Bacilos Gram 
Negativos 

C7 
HMC 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

Chryseobacterium 
Indologenes 

C27 
HMC 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

Chryseobacterium 
Indologenes (CNS) 

C27 
PTA 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

N
T 

Klebsiella 
Pneumoniae 

C4 PTA S 
R 

S 
R 

N
T 

N
T R R R R 

N
T R 

N
T R R 

Proteus Mirabilis C9 PTA S S NT I S S S S S S S S S NT NT 

Proteus Vulgaris 
Group 

C2 
PTA S S NT S S S S S S S S R R NT NT 

Pseudomonas 
Aeruginosa 

C2 
PTA S S S NT S NT S NT S R R NT NT R NT 

Pseudomonas 
Aeruginosa 

C4 
PTA R R S NT S NT R NT R R R NT NT R NT 

Legenda: AMK – Amicacina; FEP – Cefepime; CMT – Colistimetato; CFX – 

Cefoxitina; CAZ – Ceftazidima; CEF – Ceftriaxona; CIP – Ciprofloxacino; ETP – 

Ertapenem; GEN – Gentamicina; MER – Meropenem; PTZ – Piperacilina e 

Tazobactama; AMP – Ampicilina; CXM – Cefuroxima; IMP – Imipenem; TGC – 

Tigeciclina; S – Sensível; R – Resistente; I – Intermediário; NT – Não testado. 

 

Com relação aos agentes gram positivos encontrados nas culturas 

(Tabela 20): 

 Staphylococcus Capitis (CNS): 100% sensível a Tigeciclina, 

Clindamicina, Eritromicina, Linezolida, Rifampicina, Sulfametoxazol e 

Trimetoprima, Teicoplanin e Vancomicina; sensibilidade intermediária à 

Gentamicina e Moxifloxacino; resistente ao Ciprofloxacino, Oxacilina e 

Penicilina. 

 Staphylococcus Coagulase Negativo: não testado no C6, C21 e C42. 

100% sensível a Tigeciclina, Linezolida, Rifampicina e Vancomicina; 

resistente a Ciprofloxacino, Moxifloxacino, Oxacilina e Penicilina; 75% 

sensível a Gentamicina; 50% sensível ao Sulfametoxazol e 

Trimetoprima; 25% sensível à Eritromicina; uma sensibilidade 

intermediária ao Teicoplanin. 

 Cocos Gram positivos sugestivos de Staphylococcus SPP: não testados. 
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Tabela 20 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo agentes gram 

positivos encontrados nas culturas e sua respectiva sensibilidade. São Paulo, out 2014 

– abr 2015. 

Agente isolado 
Pacie
nte 

Local da 
cultura 

CI
P 

GE
N 

TG
C 

CLI 
ER
I 

LN
Z 

RIF 
SX
T 

TEI 
VA
N 

M
OX 

OX
A 

PE
N 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C6 
PTA NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

Staphylococcus 
Capitis (CNS) 

C12 
PTA R I S S S S S S S S I R R 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C19 
PTA R S S R R S R R S S R R R 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C21 
PTA NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C27 
PTA R S S R R S S NT I S NT NT NT 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C41 
PTA R NT S S S S S S S S NT R R 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C41 
PTA R S S R R NT S R S S R R R 

Cocos G+ Sugestivos 
De Staphylococcus 

SPP 
C41 

HMC NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C42 
PTA NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT NT 

Staphylococcus 
Coagulase Negativo 

C38 
PTA R R NT NT R S S S S S NT R R 

Legenda: CIP – Ciprofloxacino; GEN – Gentamicina; TGC – Tigeciclina; CLI – 
Clindamicina; ERI – Eritromicina; LNZ – Linezolida; RIF – Rifampicina; SXT - 
Sulfametoxazol e Trimetoprima; TEI – Teicoplanin; VAN – Vancomicina; MOX – 
Moxifloxacino; OXA – Oxacilina; PEN – Penicilina; S – Sensível; R – Resistente; I 
– Intermediário; NT – Não testado 

 

5.4 Indicadores de qualidade assistencial 

Com relação à velocidade com que as complicações ocorrem observa-

se que a dobra permanente no CDL pode ser observada em 7 cateteres a cada 

mil cateteres-dia. No PICC, esta complicação não foi encontrada (Tabela 21). 

A exteriorização no CDL pode ser observada em 8 cateteres a cada mil 

cateteres-dia. No PICC, esta complicação também não foi encontrada. 

A obstrução no CDL pode ser observada em 4,5 cateteres a cada mil 

cateteres-dia e no caso do PICC, em 5,9 cateteres a cada mil cateteres-dia.  

O desenvolvimento de Flebite no sítio de inserção pode ser observado 

em 20,5 CDL a cada mil cateteres-dia enquanto que nos PICCs em 8,4 

cateteres a cada mil cateteres-dia.  
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A ruptura no PICC pode ser observada em apenas 0,8 cateteres a cada 

mil cateteres-dia. No CDL esta complicação não foi encontrada. 

Os problemas relacionados à fixação dos CDL podem ser observados 

em 20,5 cateteres a cada mil cateteres-dia, e nos PICCs esta pode ser 

observada em 4,2 cateteres a cada mil cateteres-dia.  

A presença de exsudato purulento às trocas de curativo dos CDL pode 

ser observada em 8,0 cateteres a cada mil cateteres-dia, enquanto que nos 

PICCs esta pode ser observada em apenas 0,8 cateteres a cada mil cateteres-

dia.  

A suspeita de infecção nos CDL pode ser observada em 26,7 cateteres a 

cada mil cateteres-dia, enquanto que nos PICCs esta pode ser observada em 

7,6 cateteres a cada mil cateteres-dia. Ao compararmos as médias de dias de 

uso do cateter até a suspeita de infecção observou-se diferença 

estatisticamente significativa (p=0,0018) (Tabela 21). 

 A análise dos indicadores mostrou que houve maior densidade de 

incidência nas suspeitas de infecção (16,9‰ cateteres-dia), flebite (14,3‰ 

cateteres-dia) e de problemas relacionados à fixação do cateter (12,1‰ 

cateteres-dia). 

 Como a densidade de incidência considera que a cada dia o paciente 

está sob o risco de ter uma complicação, o fato de o PICC ter permanecido 

muito mais tempo que o CDL, reduziu seus valores quando o denominador foi 

cateter dia e teve maiores valores na taxa de evento, pois o denominador é 

simplesmente o número de cateteres inseridos no período de avaliação. 

Embora o inverso tenha se observado nos CDL, a diferença não foi expressiva. 
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Tabela 21 - Distribuição de cateteres venosos centrais segundo tipo de cateter, densidade de incidência por 1000 eventos-dia e taxa de 

evento. São Paulo, out 2014 – abr 2015. 

 

Complicações 

Densidade de incidência por 1000 
cateteres-dia 

Taxa de evento por 100 cateteres 

p 
CDL 

 
PICC 

 

Total 
(todos os 
cateteres) 

 

CDL 
 

PICC 
 

Total 
(todos os 
cateteres) 

 

Locais    

Dobra permanente do cateter 7,1 - 3,4 6,3 - 4,2  

Exteriorização 8,0 - 3,5 7,0 - 4,8  

Obstrução  4,5 5,9 5,2 3,9 11,3 6,3  

Flebite  20,5 8,4 14,3 18,1 16,1 17,4  

Ruptura - 0,8 0,4 - 1,6 0,5  

Problemas com fixação* 20,5 4,2 12,1 18,1 8,0 14,8  

Exsudato Purulento  8,0 0,8 4,3 7,0 1,6 5,3  

Trombose Venosa Profunda 
(TVP) 

- 0,8 0,4 - 1,6 0,5  

Suspeita de Trombose Venosa 
Profunda (TVP) 

- 1,7 0,9 - 3,2 1,0  

Sistêmicas    

Suspeita de infecção  26,7 7,6 16,9 23,6 14,5 20,6  

Infecção de corrente sanguínea  
associada ao cateter 

8,9 - 0,4 0,8 - 0,8  

* Relacionado a problemas com sutura nos CDL e dispositivos Stat Lock® nos PICCs
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6. DISCUSSÃO 

 A demanda por cuidados de saúde vem aumentando com o passar do tempo. 

Ao chegar ao serviço de saúde pacientes deparam-se com uma atmosfera particular, 

cercada por procedimentos complexos, nomenclaturas intrínsecas e profissionais 

especializados. Atitudes que demandam rápido raciocínio clínico e expertise técnica 

são exigidas diariamente da equipe de saúde. Entretanto, o que esta população não 

espera é que nem todos os fatores envolvidos em sua terapêutica podem ser 

planejados ou controlados pelo profissional de saúde, podendo incidir em 

complicações simples, sem prejuízos, ou acarretar implicações severas, com riscos 

à saúde e até mesmo à vida dos pacientes.  

 No ambiente hospitalar, as chances para a ocorrência destas complicações 

crescem gradativamente à medida que a gravidade dos pacientes aumenta e seu 

acesso ao serviço de saúde é postergado. A demanda pela introdução de 

antimicrobianos por longos períodos e a necessidade de administração de drogas 

vasoativas, bem como a presença de inúmeras comorbidades, faz dos pacientes 

com afecções cardiopulmonares fortes candidatos à terapia intravenosa complexa. 

No presente estudo, pacientes em uso de PICC e CDL apresentaram 

semelhanças quanto às características demográficas e de morbidade.  Houve 

predomínio do sexo masculino no grupo em uso de CDL e do sexo feminino no 

grupo em uso de PICC. Estudos com pacientes em uso de PICCs e outros cateteres 

centrais semi-implantáveis também apresentaram a mesma tendência(65,66). 

A maior proporção de indivíduos apresentou faixa etária acima de 60 anos no 

grupo de CDL e de 40 a 60 anos no grupo de PICC. A literatura mostra que os 

pacientes em uso de PICC realmente tendem à meia idade(67,68), enquanto que 

aqueles em uso de outros cateteres semi-implantáveis geralmente são idosos(66).  

Observou-se predominância no uso de CDL com diferença estatística 

significativa apenas em relação à presença de hipertensão, internação prévia e 

obesidade. A presença de hipertensão arterial sistólica e internações prévias estão 

muito associadas às cardiopatias. Além disso, grande parte dos pacientes 

acompanhados tinham também histórico de passagem de cateteres centrais, com 

predominância de PICCs. Este fato é também justificável pois os pacientes com 
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cardiopatias apresentam vários episódios de descompensação clínica, demandando 

o uso de drogas vasoativas e diuréticos intravenosos. 

  Quanto á obesidade, estudos sobre acessos vasculares conduzidos em 

pacientes obesos mostram que a punção periférica é dificultada pela presença de 

grande quantidade de tecido adiposo, modificando referências anatômicas, 

distorcendo os ângulos necessários para punção e exigindo cateterizações mais 

profundas(69).  

Com relação ao grau de instrução desta amostra, observou-se predominância 

de pacientes apenas com primeiro grau (incompleto e completo), compatível com a 

predominância do SUS como fonte de financiamento da maioria das internações. 

Dentre as causas mais frequentes de infecção em andamento no momento 

em que os dispositivos foram inseridos observou-se predominância das pneumonias 

e infecções do trato urinário. Quanto às pneumonias, um estudo retrospectivo 

realizado em um hospital geral do Rio de Janeiro detectou prevalência de 14% de 

pneumonias associadas à ventilação mecânica(70). Outro estudo conduzido em um 

hospital cardiológico de São Paulo observou prevalência de 2,3% de pneumonias 

em pacientes em pós operatório de cirurgia cardíaca(71). Como a presente amostra 

inclui além dos pacientes em ventilação mecânica, muitos pacientes 

imunodeprimidos, a incidência de pneumonias em geral foi maior. Com relação as 

infecções de trato urinário, de acordo com estudos conduzidos em diversos 

continentes, chegam a atingir 40% das infecções nosocomiais(72).  

A utilização de antimicrobianos no momento da inserção foi observada em 

mais de um terço do total de PICCs. Isso se deve às próprias características do 

pacientes e ao fato de que a administração de antibióticos é a principal indicação de 

passagem de PICC, devido a terapia prolongada e as caraterísticas irritantes das 

soluções. Na maioria dos casos, a terapia já havia sido iniciada no momento da 

implantação do dispositivo.  

Uma análise retrospectiva foi realizada em um hospital geral da França onde 

a prevalência de sucesso na utilização de PICCs para infusão de antibióticos foi de 

86,2% em pacientes com Fibrose Cística(73). Outro estudo, realizado em Minnesota – 

Estados Unidos, comparou a evolução do perfil de utilização de antibióticos em 
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ambiente extra-hospitalar e observou que no período inicial do programa, antes de 

1990, 80 pacientes eram tratados por ano e 20% destes utilizaram PICC; no ano de 

2014 foram tratados 229 pacientes e o PICC foi utilizado em 98% dos casos(74).  

No presente estudo foram acompanhados diferentes tipos de cateter, com 

variação no número de lúmens, calibre e tipo de ponta (valvulada ou aberta). 

Observou-se predominância do uso de CDL com dois lúmens, uma vez que a 

maioria dos dispositivos foi inserida no centro cirúrgico com fins de manejo 

perioperatório, demandando infusão de soluções em grande quantidade e de forma 

rápida. No entanto, vale ressaltar que um estudo prospectivo conduzido em Osaka – 

Japão mostrou que não houve diferença no uso do lúmen secundário do PICC em 

comparação ao CDL no manejo perioperatório de pacientes com câncer 

esofágico(75).  

Quase um quarto dos PICCs utilizados também era de duplo lúmen, isto 

porque na presente população é comum o uso de drogas vasoativas e 

anticoagulantes de forma contínua, pela descompensação clínica da cardiopatia 

e/ou ponte para transplante cardíaco(76). Em relação aos demais tipos de PICC, 

observou-se predominância daqueles com ponta valvulada, indicados para infusões 

intermitentes de antibióticos e terapia extra-hospitalar realizada no hospital-dia ou no 

domicílio, se necessário. 

Como supracitado, a justificativa para inserção de PICCs nesta amostra 

esteve mais relacionada à administração de antibióticos, enquanto que a de CDL 

esteve mais associada ao uso de drogas vasoativas e/ou monitorização da PVC. 

Embora no presente estudo não tenha havido nenhum caso de utilização do PICC 

para este fim, é possível verificar a PVC através do PICC, desde que esteja com sua 

ponta posicionada na junção cavoatrial. Um estudo realizado pela Faculdade de 

Medicina do Kansas – Estados Unidos comparou a qualidade das ondas de PVC 

obtidas entre os dois cateteres, PICCs e CDL, por meio de testes em laboratório e 

em uma amostra com 10 pacientes, obtendo resultados equivalentes entre os 

dois(77). 

Embora não tenha havido nenhum caso na presente amostra, é possível 

também a inserção do PICC nas veias braquial e intermédia do cotovelo. Sendo 
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assim, o principal sítio escolhido para inserção do PICC neste estudo foi a veia 

basílica, geralmente mais calibrosa e menos valvulada, seguida pela veia cefálica, 

compatível com a maioria dos estudos realizados na área(77,78).  

Quanto aos sítios de inserção dos CDL, observou-se predominância da veia 

jugular, seguida pela subclávia e femoral. No entanto, estudos mostram que há 

diferenças na preferência entre as veias jugular e subclávia(79), o que está 

principalmente relacionado à expertise do profissional para implantação do cateter, 

ao risco de sangramento, ao risco de infecção, à urgência para estabelecimento do 

acesso venoso e ao risco para ocorrência de pneumotórax(80).  

Um estudo retrospectivo realizado em unidades de pronto atendimento da 

California mostrou que embora rara, a ocorrência de pneumotórax na implantação 

de dispositivos centrais esteve mais associado à veia subclávia, com incidência de 

2,3%, do que quando comparada à veia jugular, com incidência de 0,1%(74). Porém, 

vale ressaltar que a Subcomissão de Controle de Infecção Hospitalar (SCCIH) do 

InCor recomenda a utilização da veia subclávia como primeira opção para passagem 

de cateter central semi-implantável para efeito de controle de infecção relacionada 

ao dispositivo. 

A utilização de ultrassonografia para implantação dos dispositivos foi adotada 

pela maior parte dos enfermeiros nas inserções dos PICCs, enquanto que nas 

implantações dos CDL, esta prática foi adotada por uma pequena parcela dos 

médicos residentes. Estudo americano prospectivo observou que 42% das inserções 

realizadas em veia femoral foram guiadas por USG(81).   

No Brasil o uso de USG para inserção de dispositivos intravenosos é ainda 

mistificado, principalmente pela classe médica, e possui algumas barreiras 

relacionadas à capacitação dos profissionais e indisponibilidade de recursos em boa 

parte das instituições.   

 

As inserções dos CDL foram majoritariamente realizadas no lado direito, 

justificadas pelo menor risco de pneumotórax (graças à cúpula pleural ser mais 

baixa deste lado), menores chances de mau posicionamento (devido trajeto mais 

retilíneo até o átrio direito) e menor risco de quilotórax (uma vez que o ducto torácico 

conduz a linfa através da veia subclávia esquerda)(15). Entretanto, no caso do PICC, 
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houve semelhança entre os lados de inserção, uma vez que o risco de pneumotórax 

e quilotórax estão praticamente erradicados na punção periférica. Na presente 

amostra, alguns pacientes eram portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos 

implantáveis do lado esquerdo, e nestes casos, deu-se preferência ao lado direito 

para inserção dos dispositivos para sua melhor progressão. 

Para confirmação do posicionamento da ponta dos dispositivos o raio-X foi 

majoritariamente utilizado para ambos os tipos de cateteres. A literatura mostra que 

o uso de raio-X ainda é o recurso mais utilizado para visualização da posição da 

ponta dos dispositivos centrais, porém o uso do USG também tem ganhado 

importância neste aspecto, principalmente em situações de urgência, apresentando 

sensibilidade e especificidade muito próximas às radiografias, com a vantagem de 

serem obtidas imagens em curto espaço de tempo quando disponível(40).  

A manutenção de cobertura oclusiva com gaze estéril no local de inserção do 

cateter nas primeiras 24 horas após a passagem é recomendação da SCCIH do 

InCor devido a alta probabilidade de sangramento no período. Nos demais dias, 

recomenda-se o uso de filme transparente por até sete dias, utilizando gaze estéril 

somente quando houver presença de exsudato(64). Na presente amostra o período 

de uso de curativo convencional foi semelhante entre os dois tipos de cateteres, 

porém com relação ao uso de filme transparente, o PICC apresentou maior tempo 

de utilização devido seu maior período de permanência. 

Com relação à administração de nutrição parenteral, recomenda-se a 

utilização de cateter central se a terapia for maior do que 15 dias ou a depender da 

osmolaridade e composição que impeça a administração por via periférica(24). Estudo 

prospectivo conduzido em um hospital universitário na França observou que 13% 

dos PICCs foram inseridos para administração de nutrição parenteral, e destes, 

30,5% foram removidos devido algum tipo de complicação(82).  

Na presente amostra o uso de nutrição parenteral esteve presente em uma 

pequena parcela, e embora os dispositivos utilizados tenham sido removidos por 

suspeita de infecção, em nenhum dos casos esta foi comprovada. É comum a 

associação da administração de nutrição parenteral com o desenvolvimento de 

infecções de corrente sanguínea associadas a cateter central devido a presença de 

glicose e emulsão lipídica em sua composição, no entanto, estudos recentes têm 
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demonstrado diminuição significativa e até mesmo ausência de casos de 

infecção(52,68,83). 

A presença de exsudato sanguinolento nas trocas de curativo foi majoritária 

dentre os tipos de exsudatos observados. É importante ressaltar que a maioria dos 

pacientes estava em uso de anticoagulantes durante a utilização dos dispositivos, e 

uma pequena parcela, de antiplaquetários. Estudo realizado na República Checa 

avaliou os motivos de troca de curativos em cateteres centrais através de estudo 

prospectivo, observando que 42% das trocas foram realizadas devido a sujidade e 

sangramento local, no entanto, não mencionou o uso de terapia anticoagulante pelos 

pacientes(84).  

A presença de exsudato purulento esteve mais associada ao CDL, e mais 

especificamente àqueles inseridos em veia jugular interna. Quanto à presença de 

exsudato seroso, observou-se uma pequena parcela na presente amostra, 

geralmente associado à presença de excesso de volume de líquido corporal. 

A justificativa para retirada eletiva dos dispositivos foi variada, sendo que o 

término da terapia intravenosa e o óbito do paciente foram maioria. No presente 

estudo, uma pequena parcela teve seu cateter substituído em função de transplante 

de órgão, porém esta conduta é bem estabelecida pela equipe médica e comum na 

instituição, em função da rápida e drástica imunossupressão induzida no 

intraoperatório destes pacientes.  No entanto, não foram encontradas evidências 

para justificar o saque dos dispositivos sem suspeita de infecção. 

O período de permanência do CDL teve média de 8,8 dias (mediana de 8) no 

presente estudo. Em análises prospectivas similares, a mediana foi de seis dias em 

um estudo francês(66) e 5,3 dias em um estudo americano(85). Um estudo espanhol 

apresentou apenas a média de permanênica que foi de 7,3 dias(58), próxima á do 

presente estudo . Embora semelhantes, vale ressaltar que nos estudos citados a 

amostra utilizada foi apenas de pacientes internados em unidades de terapia 

intensiva. 

O tempo de permanência do PICC teve média de 19,4 dias (mediana de 14) 

na presente amostra. Em estudos prospectivos franceses similares, observou-se 

semelhança, com média de permanência de 16 dias em um(87), e  mediana de 17 
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dias em outro(82). Outros dois estudos demonstraram tempo de permanência 

maiores, sendo mediana de 25,5 dias em um estudo na Coreia(86) e média de 40,5 

dias em um estudo americano(65). Diferentemente da presente análise, estes últimos 

estudos tiveram como boa parte de sua amostra pacientes com processos 

infecciosos de longo tratamento, como endocardites e osteomielites, e também 

pacientes crônicos oncológicos.  

Quanto ao tempo de permanência relacionado ao sítio de inserção observou-

se maior tempo de permanência dos PICCs inseridos em veia basílica e dos CDL 

inseridos em veia femoral, sendo que este último contradiz a literatura, geralmente 

associado à maior número de infecções(24). O único estudo que compara os períodos 

de permanência e os sítios de inserção foi o estudo francês de Parienti et al (2015), 

que mostra mediana de 5 dias para os três sítios de inserção e média de 6,5 dias 

para cateteres inseridos na veia jugular, 6,4 dias em veia subclávia e 5,9 dias em 

veia femoral. 

Com relação ao desenvolvimento de complicações, observou-se que 43,3% 

dos CDL e 37% dos PICCs apresentaram algum tipo de intercorrência durante seu 

uso, no entanto, apenas 31,5% dos CDL e 25,8% dos PICCs foram retirados de 

forma antecipada devido estas complicações. 

Para variáveis demográficas e de morbidade, observou-se significância para 

complicações e presença de diabetes mellitus. Estudos mostram associação 

significativa entre a presença de diabetes e o desenvolvimento de trombose venosa 

profunda(88,89). Na presente amostra, o paciente com TVP confirmada também era 

diabético, porém não foi possível fazer a associação por ser o único evento.  

Houve também associação entre o histórico de passagem de cateteres 

centrais, de cirurgias e o surgimento de complicações. Isso se deve ao fato de que 

múltiplas punções e/ou abordagens cirúrgicas podem comprometer a anatomia e 

causar esclerose ou estenose dos vasos por exaustão(90). 

Quanto aos tipos de PICC utilizados, observou-se diferença significativa entre 

os grupos, com maior número de complicações naqueles com ponta aberta, do que 

o grupo com ponta valvulada. Estudo italiano comparou rês tipos de PICC diferentes, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agarwal%20AK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19695504
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sendo dois com ponta valvulada e um com ponta aberta, e não demonstrou 

diferença significativa entre eles(52).  

A utilização de microintrodução para inserção do PICC é indicada para 

punção de veias que não podem ser acessadas facilmente através de punção 

comum, que utiliza dispositivo calibroso, tipicamente presente em pacientes obesos, 

edemaciados ou com rede venosa fragilizada.  Sendo assim, a microintrodução cria 

um pertuito no vaso a ser posteriormente dilatado, podendo aumentar as chances de 

sucesso. No presente estudo, pouco mais de um terço dos cateteres que utilizaram 

microintrodução apresentaram algum tipo de complicação, porém não foram 

encontrados estudos que avaliaram sua utilização para realização de comparativos. 

A utilização de kits para reparo dos PICCs justifica-se se alguma 

intercorrência acometer a parte externa do corpo ou conexão do cateter ou ainda, se 

o dispositivo demandar tração externa, de forma a causar sobras que possam 

prejudicar seu uso ou aumentar os riscos de complicações. Na presente análise não 

houve correlação entre o uso de reparo e o desenvolvimento de complicações. 

Embora uma população distinta da presente investigação, estudo retrospectivo 

realizado em crianças no Canadá mostrou que não houve desenvolvimento de 

infecções associadas à realização de reparo, no entanto, embora o período de 

coleta de dados tenha sido longo, a amostra foi de apenas oito casos(91). 

As complicações variaram conforme os sítios de inserção, sendo mais 

incidentes na veia femoral e menos incidentes na veia jugular interna no caso dos 

CDL. A literatura mostra maior número de complicações associadas aos cateteres 

inseridos em veia femoral, no entanto, as comparações entre as veias jugular interna 

e subclávia demonstram divergência, com variações no desenvolvimento de 

pneumotórax, sangramento, infecção(58,66,92). 

Com relação aos sítios de inserção dos PICCs, a veia basílica foi a que 

desenvolveu menor número de complicações, compatível com dados da literatura, 

que apesar de apresentar também outros sítios de inserção, mostra que a veia 

basílica possui menores taxas de complicação(87,92). 

Houve diferença estatística quanto às complicações com relação à unidade 

em que o CDL foi inserido, sendo menor no centro cirúrgico, onde o ambiente 
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asséptico, o uso contínuo de barreira máxima e a expertise dos médicos 

anestesistas, responsáveis pelas inserções, diminuem as chances de 

desenvolvimento de complicações. 

Grande parte das análises realizadas comparando-se as técnicas de inserção 

de cateteres centrais com e sem o uso de ultrassom demonstram maior 

assertividade e menores taxas de complicação quando este é utilizado(93). Estudo 

americano prospectivo observou incidência de 3,3% complicações em cateteres 

inseridos na veia femoral através de punção guiada por USG, contra 9,6% 

complicações naqueles inseridos através de técnica tradicional(81). Na presente 

análise, poucos CDL foram inseridos com o auxílio de USG, provavelmente por 

ausência de hábito e insegurança por parte da equipe médica, podendo ter 

aumentado o nível de dificuldade durante o procedimento de implantação, porém na 

presente análise  não foram levantados dados de tentativas de punção ou 

intercorrências durante o processo de inserção. 

Em relação aos tipos de complicação, observou-se o desenvolvimento de 

complicações locais e sistêmicas nos dois tipos de cateteres. A respeito das 

complicações locais, o surgimento de dobra permanente no corpo do cateter esteve 

presente apenas nos CDL. Este fato justifica-se em função de que a maioria dos 

PICCs utilizados durante o presente estudo eram de silicone, enquanto todos os 

CDL eram de poliuretano. Além disso, na presente amostra, a maioria dos CDL 

foram inseridos em veia jugular, onde a gravidade e os movimentos da cabeça do 

paciente facilitam sua dobra, comprometendo a infusão de soluções e facilitando a 

ruptura do dispositivo. Não foram encontrados trabalhos relacionados a esta 

temática para a realização de comparações. 

A migração dos dispositivos ocorreu apenas de forma externa e esteve 

presente apenas nos pacientes em uso de CDL, sendo que em dois terços dos 

casos o posicionamento errôneo da ponta prejudicou o uso do dispositivo e 

acarretou sua retirada. Estudo prospectivo americano com pacientes idosos mostrou 

que uma das principais ocorrências entre os pacientes em uso de PICC foi a 

exteriorização acidental dos dispositivos, no entanto, na presente amostra esta 

complicação não foi encontrada(65). 
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A exteriorização dos dispositivos está geralmente associada a problemas de 

estabilização e fixação. No presente estudo observou-se que mesmo suturados à 

pele dos pacientes, houve predominância deste tipo de complicação nos CDL. 

Estudo experimental em animais comparou dispositivos de fixação e estabilização e 

mostrou superioridade do Stat lock® e outro dispositivo semelhante quando 

comparados às suturas e curativos fixadores(94). 

A obstrução de cateteres centrais é classificada como parciais, quando há 

apenas interrupção de refluxo de sangue e manutenção de infusão, ou totais, 

quando os dois estão ausentes. Na presente amostra foram identificadas apenas 

obstruções totais, nos dois tipos de dispositivos, sendo ainda maior nos PICCs. Foi 

identificado um caso de administração de medicamentos incompatíveis na mesma 

via (Amiodarona e Heparina não-fracionada), porém, não houve relato em prontuário 

atribuindo a estes a causa da obstrução. A literatura mostra que embora o 

desenvolvimento desta complicação esteja mais associado aos cuidados de 

manutenção dos dispositivos, características intrínsecas aos PICCs, como menor 

calibre e maior comprimento, tornam estes cateteres mais suscetíveis às 

oclusões(65,92,95). 

Nos cateteres centrais o surgimento de flebite está geralmente associado à 

contaminação do sítio de inserção durante a passagem ou manutenção do 

dispositivo, caracterizando a flebite bacteriana. Porém, há também a possibilidade 

de desenvolvimento de flebite mecânica, associada na maioria das vezes com a 

incorreta estabilização do cateter ou longos períodos de permanência(1). Na presente 

amostra a flebite foi classificada apenas  como de grau 1, pelo fato de que não foram 

avaliados a presença de dor ou de cordão fibroso palpável e a presença de secreção 

purulenta não foi observada no sítio de inserção, mas apenas relatada nas 

anotações de enfermagem. 

O desenvolvimento de flebite grau 1 na inserção foi semelhante entre PICC e 

CDL, entretanto, comparando com dados da literatura, a incidência nos dois tipos de 

dispositivos foi mais alta. Este fato pode estar associado por conta de que muitos 

cateteres com longos períodos de permanência tiveram sua estabilização 

comprometida pela inserção em locais de grande manipulação por conta da rede 

periférica fragilizada desta população, ocorrendo cerca de dez dias após a inserção 
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do CDL e no PICC em média após quinze dias. Estudo retrospectivo realizado na 

Coreia apresentou prevalência de 3,1% de flebite nos PICCs (96) enquanto Leroyer et 

al (2013) encontrou incidência de 9,4% No entanto, Chopra et al (2015) mostrou que 

o aspecto dos sítios de inserção eram documentados em apenas 41%.   

A ruptura do cateter foi observada apenas em um paciente em uso de PICC, 

ocorrendo na porção distal, próximo ao conector. É uma complicação rara e 

potencialmente perigosa, podendo em alguns casos levar à embolização por cateter. 

Esta ocorrência é geralmente associada a cateteres de artéria pulmonar ou 

totalmente implantáveis(97,98). Na presente análise a ruptura foi rapidamente 

identificada e não houve desenvolvimento de maiores complicações, acarretando 

apenas a retirada do dispositivo. 

Na presente análise, três pacientes tiveram suspeita de trombose venosa 

profunda no membro em que o PICC estava inserido, apresentando edema e dor 

locais como principal sinal e sintoma. No entanto, após a realização de doppler 

venoso no membro acometido, em dois casos a hipótese foi descartada, e apenas 

um paciente foi diagnosticado com TVP extensa das veias subclávia, axilar e 

braquial. A literatura mostra que o surgimento de TVP está mais associado ao PICC 

e sua incidência é de aproximadamente 2 a 3%(78,82,87). Sharp et al (2015) 

recomendam que para diminuir o risco de TVP o cateter não deve ocupar mais do 

que 45% do diâmetro da veia. 

A suspeita de infecção foi a principal complicação observada no presente 

estudo, acometendo cerca de 20% dos dispositivos e foi também a principal causa 

de retirada antecipada. É considerada uma complicação sistêmica, no entanto, 

apenas um caso de infecção de corrente sanguínea foi confirmado em um CDL, com 

crescimento de Chryseobacterium Indologenes na ponta do dispositivo e na 

hemocultura periférica colhida conforme recomendação do CDC(24). Como 

manifestação clínica, não houve alteração na temperatura corporal deste paciente, 

porém houve aumento significativo da Proteína C reativa, marcador inflamatório 

importante de rápida elevação. 

 O gênero Chryseobacterium compreende seis espécies que foram 

inicialmente designadas como Flavobacterium. São bacilos aeróbicos gram-ne-
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gativos, não fermentadores, oxidase-positivos. Trata-se de um patógeno ambiental 

oportunista, e por esta razão não foi testado, porém tratado empiricamente com 

Carbapenêmico e Oxazolidinona. Está geralmente associado a infecções do trato 

respiratório(99,100).  

Algumas situações observadas envolveram a presença de hemocultura 

positiva e cultura de ponta de cateter negativa. Nos dois casos, sendo um CDL e um 

PICC, houve apenas alteração laboratorial, com aumento no nível de PCR, sem 

manifestação clínica, o que classificaria os resultados então como contaminação da 

amostra para hemocultura de acordo com as recomendações do CDC(24). Entretanto, 

no caso do CDL, o quadro foi tratado como infecção de corrente sanguínea 

associada ao CDL. 

Outros casos a serem ressaltados, dois CDL e dois PICCs, apresentaram 

hemocultura negativa e ponta de cateter positiva, classificando-os como colonização 

do cateter central. Em apenas um paciente com PICC foi iniciada antibioticoterapia 

após o saque, porém suspensa após o resultado das culturas. 

Embora a incidência de complicações tenha apresentado diferenças nos 

valores para o PICC e para o CDL, não houve diferença estatística entre eles. 

Portanto, para esta população de pacientes com afecções cardiopulmonares, a 

incidência de complicações nos diferentes cateteres foi a mesma. 

A análise dos indicadores mostrou que houve maior densidade de incidência 

nas suspeitas de infecção, flebite, e de problemas relacionados à fixação do cateter. 

Leroyer (2013) mostrou em sua análise que a densidade de incidência nas suspeitas 

de infecção dos PICCs era 2,35 a cada mil cateteres-dia. No presente estudo, a 

suspeita de infecção pode ser observada em 7,6 PICCs a cada mil cateteres-dia. 

Vale ressaltar que no estudo de Leroyer (2013), todos os cateteres foram inseridos 

no centro cirúrgico através de técnica asséptica por médicos da radiologia 

intervencionista.  

Como os estudos nem sempre utilizam os mesmos indicadores, aqui foram 

apresentadas as taxas de complicações e densidades de incidência por tipo de 

complicação. Enquanto que para a taxa de complicação, apenas a flebite apresentou 

valores próximos entre o PICC e o CDL, nas densidades de incidência, que 
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considera que a cada dia o paciente está sob risco de desenvolver uma complicação 

durante o uso do cateter, a incidência de complicações foi maior no CDL. 

 Alguns fatores relacionados à rotina institucional e perfil dos pacientes 

dificultaram o andamento da coleta de dados e impossibilitaram a introdução de 

mais casos na presente amostra, como: Registros de prontuário incompletos ou 

ilegíveis; Presença de pacientes confusos ou com doença psiquiátrica; Recusa por 

parte de pacientes ou familiares; Horário de visita restrito nas Unidades de Terapia 

Intensiva.  
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7. CONCLUSÃO 

 A suspeita de infecção foi a complicação mais frequente nesta amostra, 

porém foi confirmada a infecção de corrente sanguínea associada ao cateter central 

em apenas um caso de CDL. Embora com apenas um caso confirmado, muitos 

pacientes fizeram uso de antibioticoterapia após a remoção do cateter e cultura de 

ponta positiva, considerada contaminação, ou negativa. 

 Outra complicação bastante incidente foi o desenvolvimento de flebite no sítio 

de inserção e problemas com os mecanismos de fixação e estabilização, geralmente 

associados. Entretanto, foram encontrados poucos estudos de comparação entre 

diferentes tipos de cateteres e seus dispositivos de fixação. 

 A maior frequência de posicionamento inadequado nos PICCs pode promover 

reflexões sobre a possibilidade de desenvolver nos enfermeiros conhecimentos 

práticos e teóricos para utilização do USG também para avaliar o posicionamento do 

cateter durante o procedimento e não somente para auxiliar na punção da veia.  

 As complicações encontradas evidenciam que aspectos relacionados ao 

cuidado na utilização e manutenção da perviedade desses cateteres, bem como o 

rigor nas medidas preventivas de controle de infecção são importantes para a 

redução de complicações.  

Embora a frequência de complicações entre os tipos de cateter não tenha 

sido estatisticamente significativa, as diferenças encontradas nas densidades de 

incidência de complicações entre os cateteres podem ser utilizadas para discutir na 

instituição protocolos para decisão de  escolha na inserção de PICC e CDL; ou 

porque quando o paciente é transferido para UTI precisa ter seu PICC trocado por 

um CDL. 
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APÊNDICE A – CARACTERIZAÇÃO BIOSSOCIAL DA POPULAÇÃO 

 

Apêndice A - Caracterização biossocial da população 

Nome / nº registro: 

Sexo:  F(   )  M (   )                   Idade:           anos           Escolaridade:   

Provedor social:  SUS (   )    Convênio (   )      Particular (   ) 

Data de internação: 

Diagnóstico Principal: 

Internação prévia: Sim (   ) Não (   )    Motivo(s): 

Cirurgia prévia: Sim (   ) Não (   )        Motivo(s): 

Comorbidades:  

Infecção hospitalar em andamento no momento da inserção:  Sim (   )    Não (   )      

Sítio de infecção:                              Agente isolado:                        Sensibilidade:  

Data da infecção hospitalar: ___/___/___ 

Uso prévio de cateter central:    Sim (   ) Não (   )  Data (ano) ________    Motivo(s): 
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APÊNDICE B – CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE 

INSERÇÃO DO CATETER 

Apêndice B - Dados da inserção 

Data de inserção do cateter: ___/___/___ 

Unidade de inserção:    PS (    )         Cl Médico-Cirúrgicas (   )          CC (   )        UTIs (   ) 

Justificativa da implantação: 

Tipo de cateter:  PICC ponta aberta (   )         PICC ponta valvulada (   )        CDL (   ) 

Número de lúmens:  1(   )    2(   )   3 (   ) 

Profissional responsável pela passagem: 

Enfermeiro (   )      Médico residente (   )         Médico assistente (   ) 

Tipo de fixação do CDL: (   ) Bailarina    (   ) Sutura na asa   (    )Ambos    (    ) Stat Lock 

Uso de USG:    Sim (   )    Não (   ) 

PICC: Uso de microintrodutor    Sim (   )    Não (   ) 

Sítio de punção: 

veia jugular externa E (   )  D(   )      veia jugular interna E (   )  D(   ) 

veia subclávia E (   )  D(   )                        veia femural E (   )  D(   ) 

veia basílica E (   )  D(   )                           veia cefálica E (   )  D(   ) 

Posicionamento confirmado por raio-X:    Sim (   )    Não (   )  Outro exame de imagem (   ) 

Uso de ATB no momento da passagem:  Sim (   )_________    Não (   ) 

Posicionamento da ponta pós passagem: 

Necessitou de tração ou reposicionamento após a inserção:    Sim (   )_______cm    Não (   ) 

PICC:   Uso de reparo    Sim (   )    Não (   ) 

Uso de cânula traqueal: Sim (   )    COT (  )  TQT (  )                 Não (   ) 

Uso de nutrição parenteral: Sim (   )    Não (   ) 

Uso de drogas incompatíveis com outras soluções:  Sim (   )_____________________    Não (   ) 

Em uso de anticoagulante: Sim (  ):___________ Dose: ___________  Não (  )        

Forma de utilização do anticoagulante: contínuo (   ) intermitente (   ) ___/___h ou ___x/dia 

Em uso de antiplaquetário: Sim (  )_________ Não (  )        

Forma de utilização do antiplaquetário: contínuo (   ) intermitente (   ) ___/___h ou ___x/dia 
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APÊNDICE C - CARACTERIZAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS DISPOSITIVOS 

Leito:________________________________________ Nome:_______________________________ Matrícula:_____________________ Cateter:___________________ 

Data 

 

Dias Trocado 

curativo 

Aspecto Mantido com Fixação Sinal 

flogístico 

CB Medicamentos 

em uso 

Medicamentos 

Incompatíveis 

Intercorrências 

Filme Gazes Asa  Bailarina Stat 

Lock 
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APÊNDICE D - CARACTERIZAÇÃO DA REMOÇÃO DO 

CATETER 

 

 

Apêndice D - Dados da remoção 

Data da remoção:___/___/____        Justificativa: 

Intercorrências durante a remoção: Sim (   )    Não (   ) 

Encaminhamento da ponta para cultura: Sim (   )    Não (   ) 

Agente isolado: 

Perfil Antimicrobiano: 

Hemocultura periférica: Sim (   )    Não (   ) 

Agente isolado: 

Perfil Antimicrobiano: 

Introduzido ATB pós saque: Sim (   )    Não (   ) 

Valor de PCR 48h antes do saque: __________mg/L 

Temperatura corporal 48h antes do saque: __________ºC 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E E 

ESCLARECIDO 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E E 
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