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1. Objetivos 

Apesar dos inúmeros benefícios aos neonatos 
e menor taxa de complicações em relação ao 
cateter venoso central inserido cirurgicamente, 
o uso do CCIP não é isento de complicações 
que podem levar à sua remoção não eletiva, 
antes de concluir a terapêutica intravenosa. A 
incidência de complicações mecânicas em 
cateteres central de inserção periférica (CCIP) 
varia de 20,7% a 56,3%

[1]. 
. O estudo teve como 

objetivos  descrever a prevalência e os motivos 
de remoção não eletiva do CCIP em neonatos. 

2. Métodos/Procedimentos 

Estudo transversal realizado com neonatos 
internados na unidade de terapia intensiva 
neonatal de um hospital privado de São Paulo. 
Foram analisados 84 cateteres CCIP inseridos 
em 67 neonatos para terapia intravenosa. Os 
dados foram obtidos de prontuários médicos e 
de formulário de registro de informações sobre  
procedimento de inserção, manutenção e 
remoção do cateter. As variáveis analisadas 
foram: diagnóstico principal, idade pós-natal, 
idade gestacional corrigida, sexo, peso e 
classificação da idade gestacional em relação 
ao peso, tipo de cateter, indicação do CCIP, 
localização da ponta do cateter, tempo de 
permanência do cateter, indicação e motivos de 
remoção. Variáveis contínuas foram analisadas 
com estatística descritiva. A diferença entre os 
grupos quanto ao motivo de remoção do 
cateter foi determinada pelo teste Qui-quadrado 
de Pearson ou Exato de Fisher. A existência de 
diferenças relativas às características dos 
neonatos e tempo de permanência do cateter 
foram analisadas pelo  teste t Student. Adotou-
se nível de significância estatística p < 0,05, e 
intervalo de confiança 95%. 

3. Resultados 

A média de idade gestacional corrigida dos 
neonatos foi 32,8 semanas, média de peso, 
1.671,6g e média de idade pós-natal 9,4 dias. 
O cateter de silicone monolumen, 1,9 French 
foi o mais utilizado, em 79 (94,0%) inserções, 

um neonato (1,2%) foi inserido cateter 
duplolúmen de poliuretano e 4 (4,8%) CCIPs 
com características diversificadas. A média do 
tempo de permanência do cateter foi de 11,9 
dias. A maioria, 80 (95,2%) dos neonatos era 
pré-termo, 58 (69%) com afecção respiratória. 
 
Tabela 1 – Indicação e motivos de remoção do 
cateter CCIP em neonatos. São Paulo, 2010. 
Indicação e motivos de remoção do 
cateter CCIP 

N % 

Eletiva  51 60,7 
Não eletiva 33 39,3 

Obstrução 11 13,1 
Ruptura 8 9,5 
Edema 6 7,1 
Suspeita de infecção relacionada a 
cateter 

5 6,0 

Infiltração 1 1,2 
Má perfusão do membro  1 1,2 
Tração acidental 1 1,2 

4. Conclusões 

A prevalência e os motivos de remoção não 
eletiva são compativeis com os achados de 
estudos nacionais

[2,3] 
sendo necessário 

implementar estratégias para a prevenção de 
complicações evitáveis relacionadas ao CCIP. 
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