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Cateteres para
Hemodiálise
Orientações para
pacientes e familiares

O que você precisa saber:
O cateter é um dos acessos vasculares
para realizar a hemodiálise e representa
uma condição para fazer essa terapia.
Alguns cuidados são fundamentais a fim
de preservá-lo. Por isto, convidamos
você para fazer parte deste cuidado.
A escolha e colocação do cateter é um
procedimento médico, normalmente,
feito em uma veia calibrosa na região
do pescoço, tórax ou virilha.

l

Você ou seu familiar serão informados
sobre os cuidados antes da colocação
deste cateter.

l

Normalmente, o cateter é utilizado
durante um período curto, porém,
em alguns casos pode ser necessário
que permaneça por mais tempo.
É empregado quando não há outra
opção de acesso ao vaso sanguíneo e,
por isso, deve ser bem cuidado.

l

Tipos de cateter:
Curta permanência: são chamados de Shilley ®

Longa permanência: são chamados de Permcath®

Cuidados importantes:
O curativo deve ser mantido limpo, seco e fixado
na pele com a finalidade de evitar que o cateter
saia da veia.

l

O curativo sempre deve ser protegido durante o
banho com um filme plástico, para não molhá-lo.

l

Caso o curativo molhe, por algum motivo (chuva,
excesso de suor, sangramento, umidade no
banho) deve ser trocado o mais rápido possível
pela equipe.

l

O curativo deve ser trocado preferencialmente na
Unidade de Hemodiálise, ou conforme avaliação
do enfermeiro, se estiver internado, ou pela
equipe do serviço.

l

Não mexa no cateter e mantenha sempre as
tampinhas protetoras nas suas extremidades
a fim de evitar contaminação e sangramento.

l

Não deite sobre o cateter para não dobrá-lo e
danificá-lo.

l

Use roupas folgadas a fim de que que elas não
fiquem roçando no cateter.

l

Ao vir à sessão de hemodiálise, se o cateter
estiver afixado na região do pescoço ou tórax, use
roupas abertas na frente, com gola folgada para
facilitar o manuseio do cateter pela equipe.

l

Se o cateter estiver na região da virilha, use uma
calça folgada, procure não sentar e tenha
cuidado ao caminhar, pois isso pode dobrá-lo
internamente, danificando-o.

l

Fique atento aos sinais de infecção, como: febre,
dor, calor, inchaço e pus no local do cateter. Se
sentir falta de ar, procure atendimento de saúde
o mais breve possível. Qualquer dúvida, entre em
contato com a equipe que o atende.

l

Se por algum motivo o cateter se deslocar ou cair,
o local de acesso deve ser imediatamente
comprimido com gaze ou pano limpo e seco. Em
seguida, você deve procurar o serviço de saúde
para avaliação.

l

Lembre-se!
O cuidado com seu cateter contribui para
o bom funcionamento do tratamento
dialítico. Uma hemodiálise bem realizada
leva a melhora na qualidade de vida.

l

Manter seu acesso funcionando bem vai
possibilitar que a hemodiálise seja mais
efetiva.

l

Contatos:
Unidade de Hemodiálise: (51) 3359.8121/
3359.8884.
Quando comparecer ao atendimento, tenha
em mãos seu documento com foto.

l
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