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18. CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA E INDICA DORES DE 
QUALIDADE 
 
Rios MIM1; Souza LMM2; Cusinato L2; Vilallobos CE3 
 
1Enfermeira Intensivista Neonatal do Hospital e Maternidade Celso Pierro, PUC Campinas. 
2Enfermeira Residente do segundo ano de residência em UTI Neonatal do Hospital e 
Maternidade Celso Pierro, Pontifícia Universidade Católica de Campinas.  
3Doutora em Enfermagem, Preceptora da Residência em Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal e Pediátrica da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Docente do curso 
de Enfermagem da PUC- Campinas. 
 
Introdução: O cateter venoso central de inserção periférica (PICC) é muito usado em Uti 
neonatais.Permitindo manter acesso venoso por período prolongado infundindo 
medicamentos, soluções hipertônicas e nutrição parenteral em veias centrais. Enfermeiros 
qualificados e treinados são os profissionais responsáveis pela sua inserção. Para 
aperfeiçoar a qualidade dos serviços, os profissionais de saúde preocupam-se em construir 
indicadores que mensurem a qualidade da assistência. Conceitua-se indicador como uma 
unidade de medida de uma atividade, com a qual se está relacionado, ou medida 
quantitativa que pode ser empregada como um guia para monitorar e avaliar a assistência e 
as atividades de um serviço. No caso do PICC, os marcadores que possibilitam avaliação e 
tomadas de condutas são: a localização do cateter através de Raio X, número de trocas de 
curativos do cateter, possíveis complicações, aspecto da inserção e do curativo e o motivo 
da retirada. É fundamental que os profissionais monitorem dados que façam a diferença em 
sua assistência tornando a prática baseada em evidências.Objetivos: Realizar uma reflexão 
sobre construção e validação de indicadores que mensurem a qualidade da assistência na 
realização de punção com cateter central de inserção periférica. Metodologia: Analisar a 
implantação de um protocolo de cuidados com PICC e seus indicadores e verificar a 
eficácia. Resultados: Implantando os indicadores, vivenciamos as dificuldades da mudança 
de cultura e a busca pelo dado fidedigno que retratasse a realidade. Isso promoveu o 
amadurecimento de toda a equipe e um grupo de cateteres está sendo formado para 
aprimorar a técnica, monitorar o processo e analisar os resultados dos dados coletados. 
Conclusão: A busca contínua pela excelência na assistência prestada e o envolvimento com 
a equipe multidisciplinar com o objetivo maior de minimizar os riscos relacionados ao 
cateter PICC e otimização de seu uso. Desenvolvimento da busca pela evidência como 
instrumento transformador da realidade. PUC-CAMPINAS. 


