
Preencher quando não houver etiqueta

Paciente: ________________________________________________

Passagem: ______________________________ Leito: ____________

Prontuário: _______________________________________________

Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para 

Alta com Cateter Venoso Central

1. Fui informado(a) sobre a Alta com Cateter Venoso Central ____________________________________________ 
mantendo-se puncionado com a finalidade de continuidade de minha assistência aqui descrita: __________________
______________________________________________________________________________________________
2. Declaro que realizei a leitura dos Cuidados Importantes para Prevenir Complicações, e compreendi o que me foi 
explicado sobre o procedimento de Alta com Cateter Venoso Central.
3. Recebi todas as explicações necessárias quanto aos benefícios, aos tratamentos alternativos e às possibilidades 
de ter os resultados esperados. Também recebi todas as explicações quanto a quaisquer problemas potenciais que 
possam ocorrer durante a recuperação e aos riscos que existem em não realizar o procedimento, como:

• No caso de não manter este cateter puncionado para alta, posso ter a necessidade de realizar novas punções, 
além do risco associado à infusão de medicamentos que requisitam uma via segura para tal, a exemplo de terapia 
antineoplásicas em regime infusional.

4. Fui informado (a) que poderão ocorrer intercorrência(s) e ou outra(s) situação (ões) imprevisíveis, apesar de toda a 
técnica e boas práticas dos cuidados domiciliares.
5. Os possíveis riscos e complicações associados a este procedimento foram-me esclarecidos e podem ser os seguintes:

• Infecção do cateter. Isso pode exigir tratamento com antibióticos, ou que o dispositivo seja removido;
• No caso de medicamentos em infusão contínua ou intermitente, os medicamentos injetados podem vazar para 
fora do cateter, sob a pele e para os tecidos, caso o cateter seja puxado ou apresente algum dano em sua 
estrutura. Isso poderá exigir algum tipo de tratamento;

• Com relação ao cateter totalmente implantado com punção, a agulha pode se deslocar acidentalmente para fora 
do dispositivo se puxado;

• Pode ocorrer deslocamento acidental e a ponta do cateter pode mover-se da posição original. O dispositivo pode 
precisar ser removido;

• O dispositivo pode ficar obstruído e precisar de medicamentos para desobstruir, no insucesso da ação do 
medicamento na desobstrução, pode ser preciso removê-lo.

*TE*
TE

Cuidados Importantes para Prevenir Complicações:
Estarei autorizado a sair de alta ambulatorial ou hospitalar com cateter venoso central semi-implantado ou totalmente 
implantado com punção, se for capaz de entender e retornar com minhas palavras o meu entendimento ao enfermeiro 
(a) do qual recebi as orientações abaixo:
• Compreendi que deverei realizar a cobertura do curativo e extensão do cateter para o banho, de modo a não permitir 

molhar o cateter. A sugestão de cobertura é plástico filme com adesivo microporado ou similar. A troca e manipulação 
do curativo devem ser realizadas por profissional capacitado. 

• Compreendi que não poderei tomar banho de imersão, incluindo banho de banheira, piscina, mar, lago ou rio enquanto 
estiver com o cateter puncionado. 

• Compreendi que NÃO deverei, em hipótese nenhuma, retirar a tampa protetora que recobre a ponta da extensão do 
cateter. 

• Compreendi que deverei tomar os devidos cuidados para não puxar o dispositivo. 
• Compreendi que deverei EVITAR dormir com animais domésticos durante o período que estiver com o cateter em 

domicílio, e ainda se atentar para que o animal não encoste na região do cateter. 
• Compreendi que sempre que eu for manipular a extensão do cateter, seja para posicionamento ou para colocação da 

proteção para o banho deverei higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel. 
• Compreendi que, se o cateter ou a agulha sair da posição, se a tampa desrosquear ou se o curativo soltar deverei  

entrar em contato imediatamente com o hospital através do telefone:

 Telefones para contato 
Dia e Noite Ramal do Port  2151-3182
Durante o Dia Posto de Enfermagem do Ambulatório de Quimioterapia 2151-0274

Cateter totalmente implantado (Port)          Cateter Semi-implantado          Cateter PICC



Confirmo que recebi explicações, li, compreendi e concordo com os itens acima referidos e que, apesar 
de ter entendido as explicações que me foram prestadas, de terem sido esclarecidas todas as dúvidas e 
estando plenamente satisfeito (a) com as informações recebidas, RESERVO-ME o direito de revogar este 
consentimento até que o procedimento, objeto deste documento, seja iniciado.

 Paciente     Responsável (Grau de Parentesco): ___________________________________________

Nome: _______________________________________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________   Identidade N.º: ___________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____

Uso Exclusivo Interno

Expliquei todo o procedimento, exame, tratamento e/ou cirurgia a que o paciente acima referido está sujeito, 
ao próprio paciente e/ou seu responsável, sobre os benefícios, riscos e alternativas, tendo respondido às 
perguntas formuladas pelos mesmos. De acordo com o meu entendimento, o paciente e/ou seu responsável, 
está em condições de compreender o que lhes foi informado.

Nome do Profissional: ___________________________________________________________________

Assinatura: ________________________________________________   COREN/CRM: _________________

São Paulo ______/______/______    Hora: _____:_____
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6. Fui informado (a) que poderão ocorrer intercorrência(s) e ou outra(s) situação (ões) imprevisíveis, apesar de toda a 
técnica e boas práticas dos cuidados domiciliares.
7. Recebi as explicações necessárias, em linguagem clara e acessível, quanto aos cuidados com meu cateter e os 
riscos e benefícios associados à continuidade do tratamento com o cateter, recebendo ou não medicação contínua 
domiciliar.
8. Estou ciente de que a dor pode ocorrer após o procedimento realizado e que as medidas para seu controle estarão 
disponíveis sempre que necessário.
9. Estou ciente de que compreendi a importância de comunicar à equipe médica e assistencial de sinais e sintomas 
como dor, sangramento ou inchaço na pele ao redor do cateter, vermelhidão ou inflamação na pele ao redor do cateter, 
febre, inchaço no braço do lado em que o dispositivo está inserido, e outros sinais de aviso dos quais eu posso ter 
conhecimento.

A taxa da Infecção da corrente sanguínea associada ao cateter venoso central, no Hospital Israelita Albert Einstein 
em 2020 - ICS-CVC (janeiro a dezembro), envolvendo Unidade de terapia intensiva  adulto, Unidade de terapia 
intensiva  pediátrico, Unidade de terapia intensiva  neonatal e Unidade Clínica Médico-Cirúrgico, foi 0,45/1000 
CVC-dia. 

ANVISA 2018 (598 UTls adulto no Brasil): 4,1/1000 CVC-día (percentil 50) 
CVE 2019 (126 Hospitais com UTI adulto no Estado de São Paulo ): 2,72 / 1000 CVC-día (percentil 50) 

NHSN 2019 (3602 Hospitais norte-americanos): 0,69 / 1000 CVC-día

* CVC- Cateter Venoso Central
* CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica
* NHSN- National   Healthcare Safety Network


