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RESUMO 

 
O presente estudo aborda a intervenção e prevenção de enfermagem nas infecções 
do trato urinário associada a cateter vesical (ITU). Tem como objetivo, evidenciar a 
atuação do enfermeiro no controle da ITU, enfatizando ainda as principais medidas de 
prevenção. O trabalho em questão se caracterizou por ser um estudo de cunho 
bibliográfico baseado em fontes que abordam o tema proposto. No que se refere aos 
resultados, chegou-se a conclusão que diante do cuidado altamente especializado e 
complexo que o enfermeiro desenvolve, a sistematização e a organização do seu 
trabalho e consequentemente da equipe de enfermagem, mostram-se imprescindíveis 
para uma assistência de qualidade. Sendo assim, evidencia-se a importância do 
enfermeiro tanto na execução do procedimento quanto nas ações de sustentabilidade 
na aplicação do conhecimento, sendo o mesmo facilitador de suporte educativo para 
sua equipe, melhorando a assistência prestada ao paciente. 
 
Palavras-chaves: Infecção. Trato Urinário. Cuidados de Enfermagem 
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ABSTRACT 

 
The present study addresses the intervention and prevention of nursing in urinary tract 
infections associated with bladder catheter (UTI). Its objective is to show the nurse's 
role in the control of UTI, emphasizing the main preventive measures. The work in 
question was characterized by being a bibliographical study based on sources that 
approach the proposed theme. With regard to the results, it was concluded that in view 
of the highly specialized and complex care that nurses develop, the systematization 
and organization of their work and consequently of the nursing team, are essential for 
quality care. Thus, it is evident the importance of the nurse in both the execution of the 
procedure and in the actions of sustainability in the application of knowledge, being the 
same facilitator of educational support for his team, improving the care provided to the 
patient. 
 
Key-words: Infection. Urinary Tract. Nursing care 
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INTRODUÇÃO 

 

A Infecção do Trato Urinário (ITU) é responsável por 35 a 45% de todas as 

infecções adquiridas no hospital, sendo essa a causa mais comum de infecção 

nosocomial. Entre os pacientes que são hospitalizados, mais de 10% são expostos 

temporariamente à cateterização vesical de demora, o fator isolado mais importante 

que predispõe esses pacientes à infecção. Em unidade de terapia intensiva, também 

é expressivo o seu uso (POTTER; PERRY, 2009). 

As ITUS são um sério problema de saúde pública, caracterizada pelo aumento 

da mortalidade, morbidade e/ou aumento do período de internação elevando os custos 

assistenciais, a prevenção é o melhor caminho para reduzir a morbidade, a 

mortalidade e os custos do tratamento da infecção associada ao cateter de demora 

(BARROS; KERBAUY; DESSUNTI, 2017). Cuidados com a inserção do cateter, a 

remoção mais precoce possível do mesmo e o uso de um sistema fechado para a 

drenagem de urina são medidas importantes para minimização do problema.   

Este trabalho visa enfatizar as problemáticas enfrentadas pelos pacientes e de 

que forma a equipe de enfermagem pode atuar para intervir e prevenir as infecções 

do trato urinário associada a cateter vesical? A incidência de Infecção do Trato 

Urinário relacionado à cateterização vesical (ITUc) tem relação direta com a duração 

da cateterização, estando esse fator sempre presente em análises multivariadas. 

Entre os fatores de risco, este tem sido considerado o mais importante para o 

desenvolvimento de bacteriúria. 

O Objetivo Geral é obter informações, de modo geral para que seja realizado 

pelo enfermeiro um cuidado ideal, um diagnóstico preciso, tratamento de acordo com 

a necessidade meio, e recursos disponíveis para uma boa pratica profissional. 

Objetivos Específicos; Identificar a qualidade da assistência de enfermagem a clientes 

suscetíveis a UTI; Avaliar a responsabilidade do enfermeiro na avaliação e 

intervenção no processo de tratamento para que o organismo responda a terapêutica 

de forma eficiente; discutir a importância da atuação de enfermagem, frente ao 

cuidado do paciente com risco a infecção do trato urinário. 

O trabalho em questão se caracterizou por ser um estudo de cunho 

bibliográfico, que segundo Goldemberg (2013) recupera o conhecimento acumulado 

sobre o tema. Desse modo, o método de abordagem utilizado na pesquisa será de 

caráter descritivo. Neste cenário, a pesquisa será realizada através das bibliotecas 
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virtuais, da biblioteca da faculdade e das bases de dados: Scielo, Bireme, LILACS, 

Biblioteca Virtual e de livros que contemplem os descritores da pesquisa.  

Os critérios de inclusão para a seleção dos artigos foram: abordar as práticas 

para a prevenção de infecções em pacientes submetidos ao cateterismo vesical; 

artigos na língua portuguesa, inglesa e espanhola. Os critérios de exclusão foram: 

abordar somente tratamento farmacológico e epidemiológico; e não apresentar 

resumo disponível eletronicamente.  

Em relação aos aspectos éticos, é conveniente salientar que, em todos os 

artigos utilizados no estudo, foram referenciados os autores e os respectivos anos de 

publicação, respeitando suas ideias chaves, sem necessariamente realizar citação 

literal. 

A realização deste trabalho se deu devido ao fato de que os clientes submetidos 

aos procedimentos invasivos com sonda vesical estão mais propensos a adquirir ITU 

que depende de múltiplos fatores para o desenvolvimento da infecção urinária. 

Fatores estes que podem ser bacterianos, fatores do hospedeiro e fatores 

predisponentes. 
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1 INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO  

 

1.1 CONCEITUANDO INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO  

 

A ITU tem como definição, a presença de bactérias na urina, em um mínimo de 

100.000 unidades formadoras de colônias por mililitro de urina (ufc/ml). Podendo ser 

complicada ou não complicada, sintomática ou assintomática. Ela é considerada 

complicada quando ocorre em um aparelho urinário portador de alterações funcionais 

ou estruturais, ou quando ocorre em um ambiente hospitalar. A sintomatologia 

comumente apresentada é dor abdominal (região hipogástrica) e lombar (projeção dos 

rins), podendo ocorrer febre e calafrios do trato urinário. 

 

As infecções hospitalares têm grande relevância no que diz respeito às taxas 
epidemiológicas de morbidade dos pacientes internados, aumentando o 
tempo de hospitalização e a elevação dos custos para o tratamento com 
antibióticos de última geração (OLIVEIRA; KOUNER; SILVA, 2010). 

 

Na ocorrência de obstrução do trato urinário ocorre a retenção urinária criando 

– se condições propícias à proliferação bacteriana e com a distensão vesical diminui 

a capacidade de defesa bactericida da mucosa. Quanto ao refluxo vésico-ureteral 

sendo a inserção lateral do ureter na bexiga, e durante a contração do detrusor sem 

contração adequada, permite o refluxo de urina no momento da micção e a 

manutenção do posterior volume residual que é propicio para proliferação de bactérias 

na cateterização urinária pelo uso de cateter de demora que predispõem a proliferação 

de bacteriúria significante, que geralmente é assintomática. 

 

Os microrganismos patogênicos multirresistentes mais encontrados no trato 
urinário são: Escherichia coli, Proteus, Klebsiela e Enteroabacter, resultando 
no aparecimento de ITU, sendo que a Escherichia coli é responsável por 50% 
das infecções do trato urinário hospitalar (OLIVEIRA; SILVA, 2010). 

 

No grupo das infecções hospitalares mais frequentes está a ITU, sendo 

caracterizada pela invasão de microrganismo em qualquer tecido da via urinária. São 

de suma importância as ITUs que acometem clientes em uso crônico de sonda vesical, 

por tais clientes apresentarem dificuldade de eliminação da urina o que passa 

consequentemente a ocorrer a retenção urinária que, se não tratada adequadamente 

pode proporcionar inúmeras outras complicações. Os clientes submetidos aos 
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procedimentos invasivos com sonda vesical estão mais propensos a adquirir ITU que 

depende de múltiplos fatores para o desenvolvimento da infecção urinária. Fatores 

estes que podem ser Fatores Bacterianos, Fatores do hospedeiro e Fatores 

predisponentes (LENZ, 1994). 

 

1.2 DIAGNÓSTICO E SINTOMATOLOGIA 

 

Os sinais e sintomas associados à infecção urinária incluem polaciúria, 

urgência miccional, disúria, alteração na coloração e no aspecto da urina, com 

surgimento de urina turva acompanhada de alterações no sedimento urinário, 

hematúria e piúria (>10.000 leucócitos/mL). É comum a ocorrência de dor abdominal 

mais notadamente em topografia do hipogástrio (projeção da bexiga) e no dorso 

(projeção dos rins) podendo surgir febre (MENEGUETE, 2012). 

A infecção urinária pode ser sintomática ou assintomática, recebendo na 

ausência de sintomas a denominação de bacteriúria assintomática. Quanto à 

localização, é classificada como baixa ou alta. A ITU pode comprometer somente o 

trato urinário baixo, caracterizando o diagnóstico de cistite, ou afetar simultaneamente 

o trato urinário inferior e o superior, configurando infecção urinária alta, também 

denominada de pielonefrite (MERCES, 2017). 

A ITU baixa (cistite) apresenta-se habitualmente com disúria, urgência 

miccional, polaciúria, nictúria e dor supra púbica. A febre nas infecções baixas não é 

um sintoma usual. O antecedente de episódios prévios de cistite deve sempre ser 

valorizado na história clínica. A urina pode se apresentar turva, pela presença de 

piúria, e/ou avermelhada, pela presença de sangue, causada pela presença de litíase 

e/ou pelo próprio processo inflamatório (OLIVEIRA; SILVA, 2016). 

A ITU alta (pielonefrite) se inicia habitualmente com quadro de cistite, sendo 

frequentemente acompanhada de febre elevada, geralmente superior a 38°C, 

associada a calafrios e dor lombar uni ou bilateral. Febre, calafrios e dor lombar 

formam a tríade de sintomas característicos da pielonefrite, estando presentes na 

maioria dos casos. A dor lombar pode se irradiar para o abdômen ou para os flancos 

ou ainda, para a virilha, situação que sugere mais fortemente a presença de litíase 

renal associada (OLIVEIRA; KOVNER; SILVA, 2017). Os sintomas gerais de um 

processo infeccioso agudo podem também estar presentes, e sua intensidade é 

diretamente proporcional à gravidade da pielonefrite. 
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As infecções do trato urinário podem ser complicadas ou não complicadas, as 

primeiras têm maior risco de falha terapêutica e são associadas a fatores que 

favorecem a ocorrência da infecção. A infecção urinária é complicada quando ocorre 

em um aparelho urinário com alterações estruturais ou funcionais ou quando se 

desenvolve em ambiente hospitalar (PADILHA, 2010). 

Habitualmente, as cistites são infecções não complicadas Infecção do trato 

urinário enquanto as pielonefrites, ao contrário, são mais frequentemente 

complicadas, pois em geral resultam da ascensão de microrganismos do trato urinário 

inferior e estão frequentemente associadas à presença de fatores complicadores 

(Tabela 1). Um paciente é considerado portador de ITU de repetição quando 

acometido por 3 ou mais episódios de ITU no período de doze meses. 

 

Tabela 1 Fatores associados à ocorrência de ITU complicada. 

Alterações anatômicas, estruturais 
ou funcionais do trato urinário 

Cateteres, distúrbios miccionais, 
instrumentação do trato urinário, litíase, 
neoplasias, desordens neurológicas (Ex: 
Demência, AVC), pacientes acamados 

Antecedente de infecções 

prévias 

História de ITU na infância, pielonefrite prévia 
no último ano, ITU refratária no último ano, 3 
ou mais episódios de ITU no último ano, 
colonização por uropatógeno multirresistente, 
antibioticoterapia recente (menos de um mês) 

Presença de insuficiência renal 

Insuficiência pré-renal (Ex: desidratação 
grave, insuficiência cardíaca), renal (Ex: 
glomerulopatias) ou pós-renal (Ex: litíase 
ureteral, hiperplasia prostática) 

Comorbidades que afetam a 
capacidade imunológica 

Diabetes mellitus, desnutrição, insuficiência 
hepática, imunossupressão (câncer, AIDS), 
hipotermia. 

Fonte: (Oteo, Pérez, 2010) 
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2 INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO HOSPITALAR ASSOCIADA Á SONDAGEM 

VESICAL DE DEMORA 

 

Infecções do trato urinário associadas a cateter são causadas por uma 

variedade de patogenos, inclusive Escherichia coli, Klebsiella, Proteus,  Enterococcus, 

Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, e Candida. Muitos destes microorganismos são 

partes da flora intestinal endogena do paciente, mas eles também podem ser 

adquiridos através de contaminação secundaria a partir de outros pacientes ou dos 

profissionais de saúde ou por exposição a soluções contaminadas ou equipamentos 

não esterilizados (POTTER; PERRY, 2007). 

 

2.1 INFECÇÃO URINARIA DIAGNOSTICADA EM PACIENTES COM SVD OU ATÉ 7 

DIAS APÓS A RETIRADA DA SONDA 

 

O diagnóstico clínico é baseado na mesma sintomatologia descrita nas seções 

anteriores, em pacientes sedados o diagnóstico exige alto grau de suspeição, pois o 

paciente não tem como relatar os sintomas tópicos de ITU. Nesses pacientes, a 

presença de febre sem sinais de localização em outros sítios e a piora hemodinâmica 

orientam a pesquisa de ITU (QUEIROZ, 2011). 

Embora febre seja o sintoma mais frequente, sua presença ao lado de uma 

urocultura positiva, em pacientes com sondagem de longa duração, não sinônimo de 

infecção do trato urinário. Assim, uma cuidadosa investigação de outras fontes 

potenciais de infecção deve ser realizada previamente a antibioticoterapia, 

particularmente se o paciente estive estável clinicamente e a febre for de baixa 

intensidade. 

Segundo, Rodrigues (1997), não há indicação para a coleta rotineira de 

urocultura. Esse exame está indicado em situações especificas como na investigação 

de surtos, para identificação de fontes de germes multirresistentes e para pacientes 

com febre associada ou não a sinais e sintomas locais, bacteriemia e outras 

complicações da sondagem como hematúria e obstrução (QUEIROZ, 2011). 

Deve-se observar também o fluxo de urina pelo cateter, se não está obstruída, 

dando atenção na formação de secreções ou incrustações no local de inserção do 

cateter, pois é fonte de infecção. Oferecer uma alta ingesta de líquidos ao cliente para 

que o mesmo possa produzir um grande volume de urina, lavando a bexiga e 
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mantendo o cateter livre de sedimentos, de microrganismos e tendo cuidados com os 

principais locais de risco que são o local da inserção do cateter, a bolsa de drenagem, 

e a junção entre a sonda e a bolsa (SILVA, 2012). 

 

2.2 MEDIDAS PREVENTIVAS DE ITU ASSOCIADAS À SONDAGEM VESICAL 

 

As Infecções do Trato Urinário (ITU) compreendem uma terminologia bastante 

abrangente, envolvendo ampla variedade de processos e entidades clínicas, 

acometendo desde o meato uretral ao córtex renal, além de estruturas adjacentes às 

vias urinárias, como próstata e glândulas uretrais, cujo denominador comum é a 

invasão de microrganismos em quaisquer desses tecidos. A ITU mantém relevada 

importância pela sua alta e persistente incidência, representando 35-45% de todas as 

infecções hospitalares (BRAGA, 2014). 

Para diferentes diagnósticos e terapêuticas, por vezes é indispensável o uso 

de meios invasivos que implicam no manuseio direto ou indireto do trato urinário, por 

meio de sondagem, irrigação vesical ou procedimentos relacionados. Muito embora o 

uso de cateteres uretrais tenha trazido grandes benefícios para inúmeros pacientes, 

a prática desta cateterização trouxe, também, problemas e riscos potenciais 

relacionados ao manuseio do trato urinário (SILVA, 2012). 

O risco da ITU em decorrência do uso de cateter vesical é diretamente 

proporcional ao seu tempo de permanência. Em um estudo verificou-se a associação 

entre o tempo de permanência do cateter vesical de demora e o desenvolvimento de 

infecção do trato urinário, sendo este um importante fator de risco (MIRANDA; 

OLIVEIRA, 2016). 

Desse modo, elencam-se algumas medidas: 

 

 Indicar cateterismo vesical na impossibilidade de métodos alternativos. 

 Usar sempre que possível o cateterismo intermitente. 

 Usar técnica limpa para o cateterismo intermitente realizado pelo próprio 

paciente, tanto no ambiente de serviço de saúde como domiciliar. Quando 

realizado pela equipe assistencial utilizar técnica estéril.  

 Usar preferencialmente cateterismo vesical de alivio em detrimento ao 

cateterismo vesical de demora. 
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 Remover o cateter vesical de demora o mais prontamente possível quando não 

houver mais necessidade de sua manutenção.  

 Utilizar luvas estéreis para inserção do cateter. 

 Inserir o cateter utilizando técnica asséptica e equipamento estéril. 

 Somente profissionais que sabem a técnica correta de inserção e manutenção 

do sistema vesical de demora devem manipula-lo. 

 Nos Hospitais e em outros serviços de saúde, realizar treinamento para os 

profissionais assistenciais da técnica de inserção e manutenção do sistema. 

 Higienizar as mãos e usar luvas de procedimento ao manusear o cateter, tubo 

e bolsa de drenagem.  

 Em caso de resistência ou obstrução, não forçar a inserção do cateter evitando 

possíveis lesões no conduto uretral. 

 O calibre do cateter deve ser menor que o meato urinário externo para 

minimizar o traumatismo uretral e permitir que as secreções drenem ao longo 

das laterais do cateter. 

 Evitar o uso de balonete com capacidade maior que 15-20 ml, pois este 

aumenta a probabilidade de infecção por urina residual. Seguir orientações do 

fabricante.  

 Os cateteres devem ser corretamente afixados após a inserção para impedir o 

movimento e a tração uretral. 

 Em recém-nascidos e lactentes at. 3 (três) meses de vida, usar clorohexidina 

para a anti-sepsia de pele (degermante) e mucosa (aquoso). Não recomendado 

usar anti-septicos a base de iodo; 

 Não existem recomendações para troca de rotina do cateter e do sistema de 

drenagem. As indicações para troca são obstrução, vazamento ou desconexão 

do sistema, vigência de sepse, febre de origem não determinada e em certas 

situações de infecção do trato urinário por fungos. Nessas situações o cateter 

e o sistema de drenagem devem ser substituídos. 

 O sistema de drenagem deve ser fechado, estéril e de uso único. 

 Não lavar a sonda e tão pouco fazer instilação. Instilação est. indicada apenas 

para prevenir obstruções pós-prostatectomias, cirurgia de bexiga, e aliviar 

obstruções devido à coágulos, muco ou outras causas. 

 No caso de prescrição de irrigação vesical, usar sonda vesical de três vias, no 

intuito de não violar o sistema fechado. 
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 Não permitir o acúmulo de urina no tubo de drenagem, permitindo um fluxo livre 

de urina. 

 Evitar ao máximo a interrupção da urina através de pinçamento e muito menos 

por dobras no sistema com esparadrapo, evitando acumulo prolongado de 

urina nas alças do tubo. 

 Remover cuidadosamente quaisquer secreções ressecadas ao nível da junção 

entre a sonda e o meato.  

 A bolsa coletora deve ser esvaziada a cada 8 horas ou quando o volume 

alcançar 2/3 da mesma, evitando refluxo de urina e possível contaminação 

bacteriana. 

 Fazer antissepsia com álcool a 70% na válvula de drenagem da bolsa coletora 

do sistema vesical, antes e depois de esvaziar a bolsa coletora.  A extremidade 

do dispositivo de saída não deve tocar em objetos (ex. frasco para coleta de 

urina) ou superfícies. O recipiente coletor de urina deve ser de uso exclusivo 

do paciente. 

 Amostras de pequeno volume de urina para cultura devem ser colhidas por 

aspiração. Clampar o tubo coletor em sua parte distal, próximo à válvula 

específica para o procedimento, durante 3 a 4 horas. Após, friccionar álcool a 

70% na válvula por 30 segundos e aspirar à quantidade necessária de urina, 

com seringa estéril. Para grandes volumes para análises especiais (urina rotina 

e urina 24 horas), fazer coleta assepticamente na bolsa coletora através da 

válvula de drenagem. 

 Orientar o paciente a não encostar o sistema vesical no chão e não elevar a 

bolsa acima do nível da bexiga, evitando o refluxo de urina contaminada do 

tubo ou bolsa coletora (sem válvula anti-refluxo) para a bexiga do paciente pela 

ação da gravidade. 

 Quando houver risco de refluxo pela manipulação ou movimentação do 

paciente (ex: transporte do paciente através de maca), deve-se clampar o tubo 

coletor. 

 Não usar rotineiramente antimicrobianos sistêmicos para impedir infecção do 

trato urinário nos pacientes que requerem cateterismo vesical de curto ou em 

longo prazo. 
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 Lavar com agua e sabão a região perineal duas ou três vezes ao dia e quando 

necessário, incluindo junção cateter-meato uretral. Em caso de diarreia, lavar 

a região a cada episódio ou a cada troca de fralda.  

 Não usar antisséptico para limpeza da região periuretral durante a permanência 

do cateter vesical. A higiene rotineira com água e sabão apropriada (exemplo: 

durante o banho diário do paciente). 

 

As principais orientações que o profissional enfermeiro deve realizar à gestante 

com infecção urinária inclui seguindo em manter uma ingestão hídrica de no mínimo 

2 litros por dia, pois aumenta a quantidade de urina e impede que as bactérias se 

fixem na parede da bexiga causando infecção, urinar frequentemente (no mínimo a 

cada 2 horas), pois isso ajuda na limpeza da bexiga e uretra dificultando a infecção, 

urinar antes de dormir e após as relações sexuais para a diminuição da entrada de 

bactérias na bexiga (FERNANDEZ, 2006). 
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3 ATUAÇÃO DE ENFERMAGEM 

 

3.1 RESPONSABILIDADE DO ENFERMEIRO NO PROCEDIMENTO DE 

INSTALAÇÃO DE SONDA VESICAL DE DEMORA 

 

No procedimento com sonda vesical de demora há o benefício, por outro lado 

a riscos de complicações decorrentes, por decorrência ao manuseio do trato urinária 

sendo a complicação mais frequente a bacteriúria. No entanto, podem ser 

minimizados os riscos de infecção relacionados aos procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos, tendo em vista que dependem diretamente da capacitação de recursos 

humanos. 

 

Todavia, apesar dos avanços e medidas estabelecidas para prevenção e 
controle das infecções, a baixa adesão pelos profissionais às 
recomendações, vem sendo um desafio para as instituições de saúde, devido 
ao desconhecimento ou à dificuldade em mudar hábitos sedimentados ao 
longo da vida profissional (HEILBERG et al, 2003). 

 

Tais fatos parecem indicar a necessidade de um investimento anterior à prática 

profissional, na formação acadêmica, que tem se mostrado deficiente quanto ao 

ensino e a prática do controle de infecção. Verificar o conhecimento dos profissionais 

de saúde que manuseiam e realizam a instrumentação do trato urinário constitui-se 

etapa diagnóstica, fundamental para a instituição de programas operacionais que 

contribuam para a adesão às medidas recomendadas para o controle de infecção. 

As medidas de controle de infecção citadas pelos enfermeiros e executadas no 

cateterismo vesical de demora e alívio, a higienização das mãos surge como a mais 

simples e mais importante medida na prevenção da infecção nosocomial. Se feita 

corretamente, remove os microrganismos transitórios adquiridos no contato com os 

pacientes. É uma conduta de baixo custo e de grande valor para a realidade dos 

hospitais brasileiros. Deve ser um hábito para os profissionais de saúde, mas sua 

adesão é um desafio. 

O uso de luvas esterilizadas e a adoção de rigorosa técnica asséptica devem 

ser observados sempre na realização de um cateterismo vesical. Mesmo com a 

constatação consistente do valor da higienização das mãos na prevenção da 

transmissão de doenças, profissionais de saúde continuam ignorando o valor de um 
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gesto tão simples e não compreendendo os mecanismos básicos da dinâmica de 

transmissão das doenças infecciosas. 

A antissepsia é o processo de eliminação ou inibição do crescimento dos 

microrganismos na pele e mucosas. É realizada com uso de antissépticos que são 

formulações hipoalergênicas e de baixa causticidade, podendo ser classificados em 

bactericidas ou bacteriostáticos. Atualmente, a sequência recomendada para 

antissepsia do cateterismo vesical, tem sido iniciada pelo meato uretral, uma vez que 

se estabelece a ordem de realização do procedimento pelo local menos contaminado 

para o de maior contaminação. 

 

Os profissionais que utiliza o campo fenestrado, sabe-se que o mesmo 
assegura a assepsia da técnica e o campo fenestrado aberto facilita a sua 
retirada após a instalação do sistema fechado. O registro do procedimento foi 
citado por profissionais e observado em todos os cateterismos. Tal registro e 
as eventuais intercorrências auxiliam na avaliação acerca da permanência do 
cateterismo vesical (SOUZA, 2007). 

 

A fixação do cateter como medida de prevenção e controle de ITU no CVD e 

os locais mais citados foram no sexo feminino, região interna da coxa e, no sexo 

masculino, região inguinal e abdome inferior. No sexo feminino, o recomendado é a 

fixação na região anterolateral ou face interna da coxa; no masculino, na região 

inguinal ou abdominal inferior, para reduzir a curva uretral e eliminar a pressão no 

ângulo peniano escrotal, o que pode ocasionar fístula. 

A bolsa coletora é fixada abaixo do nível da bexiga e acima do chão. Em 

observação, das bolsas estavam fixadas na grade da cama. A fixação do coletor nas 

grades favorece a drenagem da diurese e mantém a bolsa coletora abaixo do nível da 

bexiga e afastada do chão, contudo o sistema necessita ser grampeado pelos 

profissionais, anteriormente à elevação das grades, prevenindo o refluxo. 

 

3.2 ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A CLIENTES SUSCETÍVEIS Á ITU POR SVD 

 

Os pacientes internos em unidades de terapia intensiva (UTI) são expostos 

frequentemente a antimicrobianos, procedimentos invasivos, incluindo a cateterização 

vesical, levando os mesmos ao alto risco de infecção do trato urinário (ITU), causadas 

por bactérias resistentes (MIRANDA; OLIVEIRA, 2016). 
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A partir da lei do exercício Profissional de Enfermagem de nº 7498/86, cabe ao 

enfermeiro à inserção do CVD, dado a complexidade técnica do procedimento, o qual 

deve ser realizado com rigoroso cuidado asséptico, a fim de se prevenir uma possível 

ITU. Compete ainda ao enfermeiro, observar para que sua equipe zele pela 

manutenção do CVD e do sistema, obedecendo a protocolos pré-estabelecidos pela 

instituição (LOPES, 2014). 

Cerca de 35 a 45% de todas as infecções adquiridas no hospital estão 

relacionadas com a ITU. Por sua vez, a ITU relacionada à cateterização vesical tem 

relação direta com a duração do uso do cateter, sendo considerado o fator mais 

importante para o aparecimento da bacteriúria (BARROS; KERBAUY; DESSUNTI, 

2017). 

Dentre os cuidados necessários a utilização do CVD, cabe à equipe de 

enfermagem observar ainda a fixação adequada do cateter (no homem na região 

hipogástrica, e nas mulheres face interna da coxa),a posição da bolsa coletora em 

nível inferior ao paciente, presença de secreção na inserção da sonda, bem como as 

características do débito urinário, tais como volume, coloração, odor, presença de 

sangue e ou sedimentos, realizando a troca completa do sistema sempre que se fizer 

necessário (BRASIL, 2016). 

Nesse contexto, cabe aos profissionais de enfermagem a manipulação 

criteriosa de todos os cateteres e demais acessórios instalados nesses pacientes, que 

possam representar uma fonte de infecção, a exemplo do CVD (JERONIMO, 2010). 

Entre todos os cuidados de enfermagem necessários em relação ao cateterismo 

vesical, desde sua inserção à sua manutenção, a medida mais simples e eficaz na 

prevenção da ITU é evitar o uso desnecessário do CVD, considerando o conhecimento 

acercados seus principais fatores de risco relacionados ao seu uso. 

Existem várias situações clínicas nas quais é indicado o uso do cateterismo 

vesical, como a retenção urinária aguda ou crônica, necessidade de controle urinário 

em cirurgias de grande porte, drenagem pós-operatória, paralisia ou lesão medular, 

irrigação terapêutica da bexiga, obstrução do trato urinário, drenagem em pacientes 

com bexiga neurogênica, cirurgias urológicas ou outras cirurgias em estruturas 

contíguas e obtenção de medidas acuradas de débito urinário em pacientes críticos, 

entre outros. Infelizmente nem todas as instituições possuem protocolos que 

orientemos profissionais quanto à permanência e indicação para a passagem do 

cateter (LUCCHETTI, 2017). 
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Os profissionais de enfermagem têm um importante e papel no manuseio do 

cateter permanente, devendo ter o cuidado de não pendurar a bolsa na grade do leito 

porque ela pode ser levantada acidentalmente acima do nível da bexiga, e no caso de 

amostras pode ser coletado sem que abra o sistema de drenagem, pois no mesmo 

existe um dispositivo especial na tubulação onde deve ser feito a coleta. A urina na 

bolsa e a tubulação tornam um meio para bactérias, e é provável o desenvolvimento 

de uma infecção se a urina refluir de volta para a bexiga.  

 

Portanto, uma prática relevante no controle da infecção hospitalar é a 
prevenção da ITU, especialmente quando associada ao uso do CVD, uma 
vez que a epidemiologia e os fatores de risco a ela relacionados indicam a 
importância da realização de condutas adequadas durante a assistência de 
enfermagem a fim de reduzir sua prevalência e morbimortalidade (FLORES; 
FERREIRA, 2012) 

 

É de fundamental importância a participação de todos os profissionais da área 

da saúde na adoção de medidas preventivas com relação às infecções urinárias de 

origem hospitalar, bem como em campanhas que estejam sempre voltadas para o uso 

racional de sonda vesical de demora ou, pelo menos, redução do tempo de sua 

utilização, além dos cuidados técnicos com o cateter, visto que esse dispositivo 

constitui o principal fator de risco para ocorrência dessas infecções. Baseado nos 

resultados obtidos concluiu-se que nos pacientes, E. coli foi o principal agente 

etiológico das ITUs comunitárias e de origem hospitalar. O sexo masculino, idade 

superior a 50 anos e uso de sonda vesical de demora foram identificados como fatores 

de risco independentes associados à bacteriúria. Ainda segundo os resultados obtidos 

concluem-se que a redução do uso de cateter vesical, bem como do tempo de duração 

da cateterização são medidas que devem ser adotadas para prevenção de ITUs 

(PADILHA, 2010). 

Segundo Neves (2010), mesmo que o hospital seja um reservatório de agentes 

potencialmente patogênicos, a exposição a esse meio nocivo a saúde não resulta, 

obrigatoriamente, em infecção. Para obter medidas efetivas relacionadas ao controle 

de infecção hospitalar, é necessário implantar um sistema de vigilância epidemiológica 

buscando obter dados mensuráveis com finalidade de identificar riscos de infecção, 

avaliá-los, para então implementar medidas de controle condizente com a realidade 

do setor.  
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Amante (2008), considera que para se ter uma assistência adequada e 

individualizada é preciso aplicar a sistematização da assistência de enfermagem 

(SAE) Veronesi e Forcaccia (2012), relatam que compete ao enfermeiro o 

gerenciamento do processo de trabalho em enfermagem, para garantir a qualidade da 

assistência prestada. 

Diz também que cabe ao enfermeiro assegurar a SAE que independente da 

teoria que a embase, as etapas encontram-se pré-estabelecidas: levantamento de 

dados; diagnóstico de enfermagem; elaboração; implementação do plano de cuidados 

individualizados e a avaliação para possíveis reorientações das intervenções. No 

âmbito da SAE no que diz respeito ao North American Nursing Diagnosis Association 

(NANDA), uns dos exemplos de diagnóstico em que se enquadra o paciente admitido 

na UTI, por exemplo, com possíveis fatores de risco mencionados anteriomente: Risco 

de infecção; eliminação urinária prejudicada; risco de lesão e risco de integridade da 

pele prejudicada.  

Truppel (2009) ressalta que a SAE é caracterizada como uma metodologia que 

organiza e sistematiza o cuidado baseado em princípios científicos, identificando o 

processo saúde-doença e as necessidades do cuidado de enfermagem, contribuindo 

para intervenções de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde do 

individuo.  

Enfatiza-se que a implementação da SAE proporciona cuidados 

individualizados,assim como direcionam os enfermeiro perante as decisões 

relacionadas ao gerenciamento da equipe de enfermagem, além de permitir o uso de 

uma linguagem padronizada, favorecendo assim a comunicação e o levantamento dos 

dados para um efetivo planejamento da assistência. Nesse sentido Lopes (2014), 

aborda que os benefícios oriundos da SAE contemplam não só os profissionais e 

clientes como também a instituição, visto que o objetivo da enfermagem é promover 

assistência de acordo as necessidades do paciente e da instituição oferecer serviço 

efetivo e eficiente.  

Segundo Vieira (2009), para que o enfermeiro atue de maneira eficaz no 

combate e prevenção à infecção hospitalar é necessário desenvolver treinamentos 

com sua equipe, promover educação continuada enfatizando a necessidade das 

técnicas assépticas e interagir com os profissionais que trabalhem no setor e com a 

comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) debatendo critérios para indicação 

da sondagem vesical sua necessidade e tempo de duração. 



 24 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cateterismo vesical de demora, embora tenha a finalidade de beneficiar o 

paciente, pode resultar em complicações, tendo em vista as complicações 

identificadas e apontadas nos estudos pelos autores. Nessa via, a infecção urinária 

relacionada ao cateter vesical de demora é de extrema relevância tanto pelos agravos 

que pode acarretar aos pacientes quanto pelo elevado custo no seu tratamento. 

Sendo assim, evidencia-se a importância do enfermeiro tanto na execução do 

procedimento quanto nas ações de sustentabilidade na aplicação do conhecimento, 

sendo o mesmo facilitador de suporte educativo para sua equipe, melhorando a 

assistência prestada ao paciente. 

Chegou-se ao entendimento que o cateterismo urinário é procedimento 

largamente empregado, que beneficia o paciente em várias situações clínicas, apesar 

das complicações inerentes à sua utilização. O papel do enfermeiro e equipe na 

prevenção das complicações, principalmente as ITUs, é essencial. Esses profissionais 

devem adotar diretrizes baseadas em evidências para garantir a qualidade da 

assistência e minimizar a ocorrência de complicações como a ITU. 

Chegou-se ao entendimento que as ações de enfermagem permeiam todos os 

possíveis atos preventivos para o controle e a prevenção de ITU relacionada à 

sondagem vesical. Identificando assim a importância da efetividade do profissional 

enfermeiro perante o cateterismo vesical no intuito de diminuir ao máximo as possíveis 

consequências, atentando também por ser o profissional responsável pela 

coordenação da equipe de enfermagem, implantação de normas e rotinas ao seu 

serviço e a otimização do cuidado através da educação continuada. 

É possível afirmar após este estudo, que diante do cuidado altamente 

especializado e complexo que o enfermeiro desenvolve, a sistematização e a 

organização do seu trabalho e consequentemente da equipe de enfermagem, 

mostram-se imprescindíveis para uma assistência de qualidade. Não se pode deixar 

de dar ênfase ao papel gerencial que o enfermeiro exerce e os benefícios que sua 

atuação eficaz proporciona ao paciente. Sendo assim a aplicação da SAE possibilitará 

ao enfermeiro gerenciar e desenvolver uma assistência de enfermagem organizada, 

segura, dinâmica e competente, executando o cuidado respaldado e fundamentado 

num conhecimento cientifico. 
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