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Cuidados com o
Cateter Portocath
Orientações para
pacientes e familiares

O que é o portocath?
O portocath é um tipo de cateter colocado
cirurgicamente pelo médico. Ele é fixado no
peito, abaixo da pele próximo à clavícula.
Você receberá orientação da equipe quanto à
colocação.

Por que você precisa dele?
Ele serve para administrar medicamentos
especiais para o seu tratamento, receber
sangue e coletar exames. O cateter auxilia no
seu tratamento, sendo os cuidados com seu
uso fundamentais, para não haver
complicações, como infecção.

Como fazer o cuidado do seu
cateter em casa?
Se for para casa com o cateter com agulha,
não a retire, não a empurre. O portocath
deve ser manuseado apenas por um
médico ou um enfermeiro.

l

Sempre proteja o curativo: não o molhe,
proteja-o da água, forrando-o com um
plástico.

l

Se o curativo estiver sujo ou molhado, avise
o enfermeiro responsável.

l

Se a cobertura ou curativo estiver descolando,
reforce as bordas com fita adesiva e, avise, assim
que possível, o enfermeiro.

l

Fonte: Acervo da Comissão de Cateteres (COMCAT)

Caso seu cateter esteja sem agulha: não há
necessidade de curativo.

l

Quais os sinais de alerta e o que
fazer?
Observe se a pele no local apresenta inchaço,
dor, vermelhidão e/ou pus, caso haja, comunique
ao enfermeiro ou ao médico.
Rede de comunicação
1) Adulto: compareça ou ligue para o Hospital
de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) - Ambulatório
de Quimioterapia - no telefone (51) 3359.8551,
das 8h às 23h, de segunda-feira a sexta-feira,
para orientações.
2) Pediatria: (51) 3359.8521, das 8h às 18h Unidade de Oncologia Pediátrica 3º Leste ou
Ambulatório de Quimioterapia - no telefone
(51) 3359.8551, das 8h às 18h, de segunda a
sexta-feira.

O que fazer no final do seu
tratamento?
Quando terminar o seu tratamento,
provavelmente, você continuará com seu
cateter por mais algum tempo. Portanto,
é importante retornar ao ambulatório de
quimioterapia do HCPA para cuidados de
manutenção do cateter a cada dois meses
(heparinização). A heparinização é a
utilização de heparina diluída no cateter
para evitar obstrução e garantir que o
cateter fique em perfeitas condições para
uso.
A retirada do cateter será realizada
somente pelo médico.
Esclareça todas suas dúvidas com a
equipe assistencial, que está lhe
atendendo.
Participe: Não fique com dúvidas! É seu
direito ter todas as informações! É nosso
dever esclarecê-lo!

Cuide bem do seu portocath.
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