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PROTOCOLO PARA INSERÇÃO E RETIRADA DO CCIP

1. Dados do paciente
Nome da mãe: _______________________ Nome do RN:_______________ Registro: _________
Data de nascimento: __/__/__ Data de internação: __/__/__
Idade gestacional (Capurro ou Ballard): _________ Peso ao nascer: _______ Peso atual: _______
Sexo: □ masculino □ feminino
Diagnóstico: ____________________________________________________________________
Terapêutica em curso: _____________________________________________________________

2. Dados de inserção
Data de inserção: __/__/__ Hora: __:__ 
Indicação médica: _________________________________________________________________
Profissional médico responsável:_____________________
Profissional enfermeiro responsável: __________________Profissional auxiliar: _______________

VEIA DE ACESSO
□ basílica □ direita □ esquerda □ jugular □ direita □ esquerda
□ cefálica □ direita □ esquerda □ posterior auricular □ direita □ esquerda
□ mediana cubital □ direita □ esquerda □ temporal □ direita □ esquerda
□ subclávia □ direita □ esquerda □ axilar □ direita □ esquerda
Outra: _______________________

3. Dados do cateter
Marca do cateter: ____________ Lote do introdutor: ____________ Lote do cateter: ___________
Comprimento total: ____________ cm
Comprimento de inserção: ___________ cm
Comprimento externo: __________ cm
Circunferência do braço (2 cm acima da inserção): _________ cm

4. Informações da inserção
Venopunção: □ fácil □ normal □ difícil
Remoção do introdutor: □ fácil □ normal □ difícil
Introdução do cateter: □ fácil □ normal □ difícil
Número de tentativas: __________
Tipo de curativo realizado: _______________________________________
Lavagem do cateter: ____________________________________________
Posicionamento do cateter pelo Raio-x: _____________________________

5. Medicações em uso, compatíveis para o uso do CCIP
NPP □             Amicacina □    Gentamicina □     Vancomicina □ 
Cefepime □ Fluconazol □  Fentanil □            Dopamina □ 
Outros: ___________________    Compatibilidade: ___________________

___________________________ ___________________________
   Médico responsável Enfermeiro responsável



6. Curativo

PRIMEIRA TROCA    Data: __/__/___ Turno: _______________
Avaliação: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Curativo: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Enfermeiro responsável: ______________________________ (carimbo e assinatura)

SEGUNDA TROCA    Data: __/__/___ Turno: _______________
Avaliação: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Curativo: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Enfermeiro responsável: ______________________________ (carimbo e assinatura)

TERCEIRA TROCA Data: __/__/___ Turno: _______________
Avaliação: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Curativo: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Enfermeiro responsável: ______________________________ (carimbo e assinatura)

PRÓXIMA TROCA    Data: __/__/___ Turno: _______________
Avaliação: ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Curativo: ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Enfermeiro responsável: ______________________________ (carimbo e assinatura)

7. Retirada do cateter:
Data de remoção do cateter: __/__/__
Motivo de remoção:

Desnecessário □ Inflamação □ Infecção □   Obstrução □ 
Danos no cateter □ Outro □  _____________________

Envio do cateter para cultura: Sim □ Não □ 
Comprimento do cateter após a remoção: ______ cm

_____________________________
Enfermeiro responsável pela remoção

(assinatura e carimbo)


