


Cateter central de inserção periférica para 
pacientes em TMO e hematológicos 
internados: uma realidade viável?



Manutenção

Inserção

Educação

OBJETIVOS



Educação



Educação

• Educação permanente / treinamento (aulas, palestras, treinamentos práticos in 
locu e online)

• Protocolos e diretrizes (evidências científicas)

• Times de PICCs

Pan Am, et al. Nursing Interventions to Reduce Peripherally Inserted Central Catheter Occlusion for Cancer Patients: A Systematic Review of Literature. Cancer Nursing. 
42(6): E49–E58.2019.

Campagna, S, et al. A retrospective study of the safety of over 100,000 peripherally‐inserted central catheters days for parenteral supportive treatments. Research in Nursing 
& Health. 42(3): 198-204. 2019.



Inserção



Inserção

Robert B. Dawson (2011) PICC Zone Insertion Method (ZIM): A Systematic Approach to

Determine the Ideal Insertion Site for PICCs in the Upper Arm. Journal of the Association for

Vascular Access: Fall 2011, Vol. 16, No. 3, pp. 156-165.



Inserção

US

• Diferenciação veias e artérias

• Diâmetro da veia 

• Reduzir № de tentativas

Fonte: www.google.com.br

Fonte: www.google.com.br

Fonte: www.google.com.br

Tecnologia para visualização vascular

Balsorano P. et la. Peripherally inserted central catheter–related thrombosis rate in modern
vascular access era—when insertion technique matters: A systematic review and meta-analysis



Inserção

Tecnologia de navegação

• Junção Cavo Atrial

• Maus posicionamentos

• RX

• Atrasos terapia IV 

Confirmação de ponta de cateter

Arquivo pessoal

Arquivo pessoal
Balsorano P. et la. Peripherally inserted central catheter–related thrombosis rate in modern
vascular access era—when insertion technique matters: A systematic review and meta-analysis
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Manutenção
Estabilização

• Prevenir o deslocamento do 
cateter 

• Prevenir complicações

• Evitar perda do cateter

Arquivo pessoal



Fonte: www.google.com.br Fonte: www.google.com.br Arquivo pessoal

Manutenção

Cobertura

• Estéril

• Visualizar

• Contaminação exterior

• Fixa e estabiliza

• Integridade da pele



Manutenção

Realizar desinfecção das conexões com solução alcoólica por meio

de fricção vigorosa com, no mínimo, três movimentos rotatórios,

utilizando gaze limpa ou sachê.

Arquivo pessoal



Manutenção

Flushing

✓Soro fisiológico antes e após 
administrar medicamentos

✓Flushing com pressão positiva

✓Incompatibilidades

✓Técnica de turbilhonamento
(remoção de fibrina, precipitado de 
medicamentos, bactéria 
intraluminal)

Arquivo pessoal



Técnica de turbilhonamento



Recomendações



OBRIGADO PELO SEU TEMPO E ATENÇÃO!

Contatos

viviane.cesar8@gmail.com

viviane.cesar@hc.fm.usp.br


