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A partir do envelhecimento da população, as doenças degenerativas tomaram dimensões extremamente 
grandes, levando a comunidade cientifica a desenvolver recursos que representem tecnologias de ponta 
que beneficiem de forma prática e econômica a assistência aos pacientes em tratamento. São 
observados em relatos da literatura que o uso do Cateter Venoso Central de Longa Permanência Tota 
Imente Implantado traz grandes benefícios aos pacientes deixando-o mais confortáveis e seguro. 
Principalmente aqueles pacientes oncológicos que recebem trata mento quimioterápico. A utilização da 
rede venosa como uma das vias principais para tratamentos longos, além de causar esfoliamento, ta nto 
físico como desgaste emocional ao doente, representa para o profissional, eventos de estresse, assim 
como gastos importantes para as instituições de saúde. Esses cateteres ainda vão ser evidenciados no 
que diz respeito à menor exposição de agentes infecciosos, desde que tenham na sua manipulação as 
técnicas aplicadas com simplicidade, no entanto com rigor. O objetivo do trabalho foi: Investigar fatores 
que levam a retirada do cateter venoso central de longa permanência totalmente implantado; avaliar os 
motivos da retirada do CVCLPTI; relacionar qual o tempo de permanência do cateter; avaliar o nível de 
orientação do paciente ou familiar sobre os cuidados com o CVCLPTI. Estudo que tem metodologia 
descritiva, com desenho quantitativo. Local de estudo: (FCECON). Aprovado sob o CAAE ng 
05856312.7.0000.0004. Como resultado a População em estudo totalizou 124 pacientes que no período 
de Janeiro de 2009 a Agosto de 2012, deram entrada no Centro cirúrgico para realização de implante 
de CVCLP-TI e IO (dez) pacientes que realizaram a remoção deste cateter no mesmo período acima 
citado, Informações colhidas do mapa cirúrgico desta Fundação. No SAME colhemos informações sobre 
implantes dos cateteres, onde do total da amostra avaliamos 42 prontuários, e apenas 16 descrevem a 
marca do cateter utilizado e suas referências. Nos demais prontuários (26) não existem registros de 
implante de cateteres nos pacientes. Durante o período da amostra houve 45 óbitos, 37 prontuários que 
não foram encontrados. Dos IO pacientes que removeram CVCLP-TI, 3 prontuários não foram 
localizados; 1 prontuário não constava nenhum tipo de informação sobre implante de cateteres nem 
remoção, em 2 prontuários existem os registros de que a retirada foi pela evolução para bacteremia 
durante a infusão e em 2, há relatos que estavam infectados e em outros 2, não encontramos o motivo 
pelo qual se deu a remoção. A média de permanência destes 6 pacientes foi de 187 dias (6 meses). Dos 
entrevistados apenas 2 relatar A pesquisa revelou que, faz se necessário um maior comprometimento 
da equipe de saúde. Contando que para se realizar uma pesquisa, os registros nos prontuários devem 
estar completos, descrevendo todos os procedimentos realizados, as intercorrências e o quadro clínico 
dos pacientes. Conforme mostra o resultado que obtivemos que revela infecção, como um dos principais 
motivos para a remoção do CVCLP'TI. 
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