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DESAFIOS

 Tempo prolongado de terapia 
infusional

 Veias pequenas

 Múltiplas tentativas

  risco de perda de cateter

  risco de lesões/injúrias



DIVERSOS DISPOSITIVOS PARA ACESSO

VASCULAR DURANTE A TERAPIA INFUSIONAL

PROLONGADA



TERAPIA INFUSIONAL

 Complexa, invasiva, de alto volume e propensa a risco;

 Enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe médica com qualquer 

nível de educação e experiência podem realizar a terapia infusional;

 Pacientes de qualquer idade recebem algum tipo de terapia infusional 

em qualquer unidade hospitalar;

 Não restrita ao ambiente hospitalar (Home Care, Centros clínicos,  

Consultórios, Ambulatórios, Hospital Dia, Hemodiálise, Clínica 

Oncológica);

 Terapia infusional  administração de soluções, medicamentos, 

produtos nutricionais, sangue e hemoderivados por via parenteral.

Alexander, M., Corrigan, A. Et Al. Infusion Nursing: An Evidence-Based Approach. Infusion Nursing Society. 3 Ed. 

2010.
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Woody G, Davis BA. Increasing nurse competence in peripheral intravenous therapy. J Infus Nurs. 2013;36(6):413-

419. 



 Antes da inserção:

 Garantir que qualquer profissional de saúde que

insere um cateter central passa por um processo de 

credenciamento (conforme estabelecido pela

instituição de saúde) para garantir a sua competência

antes de inserir um cateter.



Moureau N, Chopra V. Indications for Peripheral, Midline, and Central Catheters: summary of 

the Michigan Appropriate Guide for Intravenous Catheters Recommendations.  JAVA. 2016. 21 

(3): 140-148.  



Hugill K. Vascular access in neonatal care settings: selecting the appropriate device. Br J 

Nurs. 2016 25 (3): 171-176.





CATETER PERIFÉRICO

 Dispositivo para acesso vascular mais utilizado

em neonatologia

 95% dos cateteres são retirados por vazamento, 

oclusão e infiltração

 Infiltração 57% a 70%

 Extravasamento 11 a 23%

Beall V, Hall B, Mulholland JT. Neonatal extravasation: an overview and algorithm for 

evidence-based treatment Newborn Infant Nurs Rev. 2013. 13 (4): 189-195.



CATETER PERIFÉRICO

 Indicações

 Medicamentos e soluções perifericamente compatíveis

 <900mOsm/L, não vesicante ou irritante

 Duração de tratamento ≤ 6 dias

 Disponibilidade de sítios periféricos

 Tecnologia de visualização vascular

 Não utilizar cateter periférico para terapia

contínua vesicante, nutrição parenteral, soluções

com osmolaridade maior que 900mOsm/L

Infusion Nurses Society (2016) Infusion nursing standards of practice.

Journal of Infusion Nursing, 39(1S):S1-S159

Moureau N, Chopra V. Indications for Peripheral, Midline, and Central Catheters: summary of the Michigan Appropriate 

Guide for Intravenous Catheters Recommendations.  JAVA. 2016. 21 (3): 140-148.  



VISUALIZAÇÃO VASCULAR

 Paciente com difícil acesso

venoso e/ou após tentativas

de punção venosa

 Aumentar a assertividade do 

procedimento e diminuir a 

necessidade de inserção de 

cateter central (quando

outros fatores não requerem)

Infusion Nurses Society (2016) Infusion nursing standards of practice.

Journal of Infusion Nursing, 39(1S):S1-S159

Heinrichs J, Fritze Z, Klassen T, Curtis S. A systematic review and meta-analysis of new interventions 

for peripheral intravenous cannulation of children. Pediatr Emerg Care. 2013;29(7): 858-866.



CATETERES CENTRAIS

 Infusões incompatíveis periféricas

 Tratamento intravenoso com duração maior que

5 – 7 dias

PICC

Cateter Umbilical

Tunelizados

Implantados

Hugill K. Vascular access in neonatal care settings: selecting the appropriate device. Br J 

Nurs. 2016 25 (3): 171-176.



CATETER UMBILICAL

 Viável para a canulação até aproximadamente 1 semana

após o nascimento

 Administração de medicamentos, colheita de sangue, 

monitorização hemodinâmica

 Indicações:

 Gravemente enfermo

 Ressucitação

 Contraindicações: 

 Onfalite

 Peritonite

 Enterocolite necrotizante

 Limitar o uso CUV para 7 a 14 dias e CUA para 5 dias

Hugill K. Vascular access in neonatal care settings: selecting the appropriate device. Br J Nurs. 2016 25 (3): 171-176.

Keir A, Giesinger R, Dunn M. How long should umbilical venous catheters remain in place in neonates who require long-

term (≥5-7 days) central venous access? J Paediatr Child Health. 2014;50(8):649-652. 



 Canadá

 RN < 33 IG admitidos na UTI Neonatal

 Padronizar a utilização do Cateter Umbilical

 PICC > 5 dias de acesso vascular (discontinuação do 
CU e dificuldade em estabelecer um cateter periférico)

 Cateter não tunelizado quando insucesso na inserção
de PICC

DOI: 10.1542/peds.2013-1373
; originally published online May 19, 2014;Pediatrics
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 Período do estudo

 Pre-intervenção (Jan a Dez 2010)

 Pós-intervenção (Abr 2011 a Mar 2012)

 Resultados:

 Redução no uso de CUV e CUA 

 Sem aumento no uso de PICC e não tunelizados

 Redução no uso de cateteres centrais

 Incidência de IPCS x CVC similar em ambas as fases
 Pré =14.3/1000 cvc-dia e pós = 12.8/1000 cvc-dia

DOI: 10.1542/peds.2013-1373
; originally published online May 19, 2014;Pediatrics

Shaneela Shahid, Sourabh Dutta, Amanda Symington and Sandesh Shivananda
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PICC

 Utilizado rotineiramente
em neonatos para
administração de NPT e 
medicamentos

 46% dos recém-nascidos
de muito baixo peso 
recebem um PICC 
durante a sua internação
na UTI

 8 a 33% dos neonatos
admitidos em UTI 
neonatal inserem um 
PICC



PICC

 Indicações

 Neonatos críticos: Após a retirada do cateter

umbilical, quando houver necessidade de acesso

vascular 

 Neonatos não críticos: conforme plano infusional

Butler-O’Hara M, D’Angio CT, Hoey H, Stevens TP. An evidence- based catheter bundle alters 

central venous catheter strategy in newborn infants. J Pediatr. 2012;160(6):972-977.

 Remoção do CU aos 7 dias, seguida da inserção

do PICC para terapia infusional contínua é uma

estratégia para reduzir IPCS X CVC

NANN. Peripehrally Inserted Central Catheters: Guidelines for practice, 3rd edition. 2015



 UTI Neonatal

 Priorizar atendimento para inserção de PICC 
(emergente, mesmo dia e não emergente)

 PICC inserção guiada por ultrassom

 Padronização dos cuidados entre o time de PICC da 
UTI e o Time de Acessos Vasculares

 Resultados:

 Atendimento 24 horas/dia

 Assertividade do proceimento em 96%

JAVA. 19 (4): 238 - 243



É PRECISO UM TIME!

 Falta de times: 

 Falta de especialização

 Prioridades concorrentes

 Um time:

 Promove avaliação precoce

 Segurança do paciente

 Padronização dos 

procediments

 Reduz custo

 Reduz complicações

 Diminui a dor

Longematt MM, Jongerden IP, van Rens RM et al. Effect of a vascular access tem on central line-

associated bloodstream infections in infants admitted to neonatal intensive care unit: systematic review. 

Int J Nurs Stud 2015. 52 (5): 1003-10. 



CUSTOMIZAR O TIME

 Avaliação para dispositivo de acesso vascular

 Vigilância diária

 Resolver problemas com cateteres

 Desenvolver a equipe assistencial

 Desenvolver procedimentos

 Coletar e analizar desfechos

Longematt MM, Jongerden IP, van Rens RM et al. Effect of a vascular access tem on central line-

associated bloodstream infections in infants admitted to neonatal intensive care unit: systematic review. 

Int J Nurs Stud 2015. 52 (5): 1003-10. 



PADRÃO INS 2016 – POPULAÇÕES

ESPECIAIS

 Profissional de saúde é competente no manejo

clínico do paciente:

 Conhecimento das diferenças anatômicas e 

fisiológicas

 Segurança

 Implicações para o planejamento e gerencimaneto do 

dispositivo de acesso vascular e administração de 

medicamentos/soluções.

Infusion Nurses Society (2016) Infusion nursing standards of practice.

Journal of Infusion Nursing, 39(1S):S1-S159



CRITÉRIOS PARA PRÁTICA INS 2016

A. Prestar cuidados individualizados, colaborativos

e adequados à idade.

B. Fornecer a terapia infusional para populações

especiais de pacientes, com atenção para:

 Características anatômicas e seu efeito sobre

avaliação física, planejamento do dispositivo, seleção

de sítios de inserção, procedimentos de inserção e uso

de equipamentos especializados relacionados à

infusão, incluindo práticas de cuidados e manutenção

durante a terapia de infusão.

Infusion Nurses Society (2016) Infusion nursing standards of practice.

Journal of Infusion Nursing, 39(1S):S1-S159
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