
MANUAL DE ORIENTAÇÃO

CATETER TOTALMENTE
IMPLANTADO



O QUE É UM CATETER?
O cateter é um dispositivo colocado dentro de uma veia para administração de medicamentos 

e soluções. Por se tratar de uma veia calibrosa, no qual o fluxo de sangue é maior, as substâncias 
são rapidamente diluídas, diminuindo a incidência de lesão na camada interna deste vaso. O 
cateter mais utilizado para a quimioterapia é o Port-A-Cath ou Cateter Totalmente Implantável.

TODOS OS PACIENTES PRECISAM COLOCAR UM CATETER?
Não. A decisão de colocar o cateter é tomada pela equipe médica e de enfermagem em 

conjunto com o paciente e seus familiares, baseado no tratamento planejado, tempo e frequência 
previsto para receber as medicações e condição do acesso venoso periférico (braços).

QUAIS AS SUAS VANTAGENS?
A principal vantagem é ser uma via SEGURA para a administração dos quimioterápicos, 

prevenindo hematomas, extravasamento (saída acidental do medicamento para fora do vaso), 
inflamação (flebite) e escurecimento (mapeamento) das veias.

Durante o tratamento oncológico, as veias também são necessárias para as coletas de 
exames laboratoriais frequentes, injeção de contrastes para exames de imagem e transfusão 
sanguínea. Se o cateter for utilizado na infusão da quimioterapia, a rede venosa periférica será 
PRESERVADA. Além disso, o uso do cateter não interfere nas atividades do dia a dia.

COMO É A SUA IMPLANTAÇÃO?
O cateter é implantado pelo cirurgião indicado pelo seu médico. O procedimento é realizado 

no bloco cirúrgico, sob anestesia local. No pós-operatório, ficará uma pequena incisão com 
pontos e curativo, o qual deve se manter seco e limpo até a retirada dos pontos, que ocorre 
normalmente de 7 a 10 dias depois.

ATENÇÃO: Se você já se encontra em tratamento quimioterápico, é importante lembrar de 
coletar um hemograma com plaquetas antes da colocação para assegurar que a contagem dos 
componentes sanguíneos esteja adequada.

QUE CUIDADOS DEVEM SER TOMADOS?
Regra n°1: o cateter só pode ser manuseado por equipe qualificada.
Após a retirada dos pontos não é necessário cuidados especiais com a área sobre o cateter. 

Na hora do banho, a pessoa pode se lavar normalmente, inclusive lavando a área do cateter.
A punção do cateter é procedimento exclusivo de enfermeiros e será feita com técnica 



específica e agulha especial.
Se for necessário manter o cateter puncionado, como na hospitalização, a agulha deve 

ser trocada a cada sete dias e permanecer protegida por curativo, de acordo com a rotina de 
cada serviço. 

IMPORTANTE: Respeite um princípio básico: o curativo deve estar sempre íntegro, limpo e 
seco.

Para evitar a obstrução do cateter, a equipe fará a HEPARINIZAÇÃO, que é o ato de 
“lavar” o cateter com solução anticoagulante logo após o término da quimioterapia ou a cada 
60 dias quando o paciente não estiver mais em tratamento, conforme rotina do serviço. 

Coletas e transfusão de sangue através do cateter devem ser evitadas. Este procedimento 
só poderá ser realizado em condições especiais, ou seja, se houver impossibilidade de punção 
das veias periféricas, e por profissionais devidamente habilitados.

*O cateter totalmente implantado pode ser um grande aliado ao seu tratamento. Converse 
com seu médico ou enfermeira.
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Dúvidas, entre em contato 
com a equipe do Centro de Tratamentos CliniOnco.

Estaremos sempre à disposição para orientá-lo
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