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RESUMO 

Introdução: infecção hospitalar é adquirida após a admissão do paciente no serviço de saúde, manifestada 
durante o período de internação ou após a alta, havendo associação com os procedimentos hospitalares. 

Objetivo: identificar evidências científicas publicadas sobre a infecção hospitalar de foco urinário associado 
ao cateter vesical de demora em pacientes internados em serviços de saúde. Metodologia: trata-se de uma 
Revisão Integrativa baseada nas etapas propostas por Ganong, utilizando os descritores no Portal da Capes. 
Resultados: a busca resultou em 11 artigos, distribuídos nas áreas de nefrologia e clínica médica e cirúrgica, 
variando a disciplina das publicações entre medicina e enfermagem. Conclusão: evidenciou-se a importância 
da indicação do cateterismo vesical de demora respeitando um rigoroso critério, tendo como foco a prevenção 
de infecção hospitalar pelo uso desnecessário de procedimentos invasivos.  

PALAVRAS-CHAVE: Infecção Hospitalar; Sistema Urinário; Enfermagem. 

ABSTRACT 

Introduction: Hospital infection is the infection acquired after the patient's admission to the health service, 
which manifests itself during the period of hospitalization, or after hospital discharge, with an association with 
hospital procedures. Objective: To identify published scientific evidence on the hospital infection of urinary 
focus associated with the bladder catheter of delay in patients hospitalized in health services. Methodology: 
This is an Integrative Review based on the steps proposed by Ganong, Using the descriptors in the Capes 
Portal. Results: The search resulted in 11 articles, distributed in the areas of Nephrology and Medical and 
Surgical Clinic, varying the discipline of publications between Medicine and Nursing. Conclusion: It was 
evidenced the importance of indication of bladder catheterization of delay, observing a rigorous criterion, 
focusing on the prevention of hospital infection by the use unnecessary of invasive procedures. 
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1. INTRODUÇÃO  

Infecção hospitalar pode ser adquirida após a admissão do paciente no serviço de saúde, que 

se manifesta durante o período de internação ou após a alta, havendo associação com os 

procedimentos hospitalares1. 

Constitui-se um grave problema de saúde pública, por estar relacionada à alta morbidade e 

mortalidade, bem como, o prolongamento da hospitalização, elevando os custos adicionais para o 

tratamento dos pacientes2. Quando o usuário do sistema de saúde necessita de internação, ocorre a 

exposição a uma ampla variedade de microrganismos patogênicos. 

Observa-se o frequente uso de antimicrobianos e a necessidade de procedimentos invasivos 

para a manutenção da vida. Dentre as infecções presentes em ambiente hospitalar, destaca-se a 

infecção do trato urinário (ITU), um termo que engloba sinais e sintomas que variam desde 

manifestações assintomáticas até um caso de septicemia decorrente de infecção nos rins, 

frequentemente relacionada ao tempo de internação e a necessidade de cateter vesical de demora3, 4. 

A infecção hospitalar se desenvolve em boa parte dos pacientes admitidos em hospitais norte-

americanos, sendo responsáveis por milhares de mortes anualmente. Neste sentido, em 1992, foi 

estimado um gasto de 4,5 bilhões de dólares por ano, com custos de saúde relacionados a essas 

infecções. Em um estudo realizado nos Estados Unidos da América (EUA), analisou-se a repercussão 

socioeconômica da infecção hospitalar e chegou-se a um gasto de 5 a 10 bilhões de dólares anual6. 

Em meio ao grupo das infecções hospitalares mais frequentes está a Infecção do trato urinário 

(ITU), definida pela invasão de microrganismos em qualquer tecido da via urinária2. 

Segundo a Resolução 450 de 2013, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a 

passagem do cateter vesical de demora é apresentada como um procedimento privativo do enfermeiro, 

por ser considerado um cuidado de maior complexidade e, portanto, necessita de embasamento 

científico. Nesta mesma resolução, ela torna o cateterismo vesical de alívio, também privativo aos 

enfermeiros. Esta alteração na prática profissional deve-se a complexidade do procedimento e ao risco 

de contaminação, sendo assim, aos técnicos compete o cuidado no manuseio da bolsa coletora, 

fixação adequada, cuidado para não deslocar-se o cateter durante o procedimento, dentre outros7. 

O enfermeiro ao realizar o procedimento técnico quando não respeita os fundamentos da 

técnica pode promover propagação de microrganismos que causam infecções, e consequentemente 

acarretarem o prolongamento do tempo de internação, maior custo para o tratamento destes pacientes 

pelo intenso consumo de antimicrobianos. Com isso, observa-se maior suscetibilidade do paciente a 

adquirir outros patógenos, aumento de possibilidade de infecção cruzada e maior risco de 

contaminação pelos funcionários, o que pode gerar maior demanda de atestados e afastamentos. 



 REVISTA GESTÃO & SAÚDE (ISSN 1984 - 8153) 
 

 
 

 
 
Camargos TS, et al. Infecção hospitalar de foco urinário: uma revisão integrativa.RGS.2018;19(1):104-116. 
 
 
 

106 

Contudo o objetivo desta pesquisa foi identificar evidências científicas publicadas sobre a 

infecção hospitalar de foco urinário associado ao cateter vesical de demora em pacientes internados 

em serviços de saúde. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma Revisão Integrativa baseada em seis etapas propostas por Ganong8, a saber: 

seleção de hipóteses ou questões, exemplificação, representação das características da pesquisa 

primária, análise dos achados, interpretação dos resultados e citação da revisão. 

Utilizou-se o Check List Preferred Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses 

(PRISMA)9, com o objetivo de garantir a qualidade deste trabalho, proporcionando uma redação 

detalhada e a elaboração do diagrama que discrimina as etapas de seleção dos artigos incluídos 

(Figura 1). 

Foram selecionados artigos disponíveis pelo Portal de Periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), foi utilizada a busca a partir dos seguintes 

descritores em português “Infecção Hospitalar” e “Sistema Urinário”, de acordo com o Descritor em 

Ciências da Saúde (DeCS) associado com o operador booleano “and”. Emergiram 25 artigos, aos 

quais foram aplicados os seguintes critérios de inclusão: ser artigos científicos, estar disponível em 

formato texto completo e apresentar um dos descritores. Apenas um (1) artigo não estava disponível, 

sendo excluído da amostra.  

Dos 24 artigos incluídos na amostra, após a leitura do título e do resumo, 13 não respondiam 

ao problema de pesquisa estabelecido pela pergunta: quais as evidências científicas veiculadas sobre 

a infecção hospitalar de foco urinário em pacientes internados em serviços de saúde? 

Os treze (13) artigos científicos excluídos foram os seguintes: Suscetibilidade antimicrobiana 

de uropatógenos em pacientes ambulatoriais na Cidade de Goiânia, GO; Staphylococcus cohnii spp 

urealyticus: Relato de caso de um patógeno incomum; Em tempo: Leite humano é a estratégia 

alimentar para prevenir a enterocolite necrosante; Internações por condições sensíveis à atenção 

primária em município do sudeste do Brasil; Estudo de caso: Acompanhamento nutricional de 

indivíduo portador de infarto agudo do miocárdio devido uso de anabolizantes injetáveis; Tecnologia 

educacional para a prevenção da infecção urinária na gravidez: Estudo descritivo; Lesões 

dermatológicas em pacientes infectados pelo vírus linfotrópico humano de células T do tipo 1 

(HTLV-1); Religião e espiritualidade de idosos internados em uma enfermaria geriátrica; 

Posicionamento sobre o uso de tofacitinibe no algoritmo do Consenso 2012 da Sociedade Brasileira 
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de Reumatologia para o tratamento da artrite reumatoide; Nosocomial infections in a pediatric 

intensive care unit of a developing country: NHSN surveillance; Mortalidade por leishmaniose 

visceral: Aspectos clínicos e laboratoriais; Procedimentos de enfermagem em UTI neonatal; Clínica 

e terapêutica da doença de Chagas: uma abordagem prática para o clínico geral.  

Desta forma, foram selecionados 11 artigos científicos, publicados entre 1996 a 2007, que 

foram analisados a partir da leitura com profundidade. Portanto, realizou-se a identificação, a seleção, 

elegibilidade e posteriormente a inclusão dos dados selecionados, como pode ser observado na figura, 

ao qual apresenta as diferentes fases de revisão utilizada neste estudo (Figura 1). 

 
 

 

 

 
 
Figura 1 – Fluxo de informação com as diferentes fases de uma revisão integrativa de acordo com o 

fluxograma apresentado pelo PRISMA, 2017. 
FONTE: A AUTORA, 2017. 

01 artigo não 
estava 
disponível 



 REVISTA GESTÃO & SAÚDE (ISSN 1984 - 8153) 
 

 
 

 
 
Camargos TS, et al. Infecção hospitalar de foco urinário: uma revisão integrativa.RGS.2018;19(1):104-116. 
 
 
 

108 

3. RESULTADOS 

A busca resultou em 11 artigos, distribuídos nas áreas de Nefrologia e Clínica médica e 

Cirúrgica, variando a disciplina das publicações entre Medicina e Enfermagem. Quanto ao tipo de 

delineamento da pesquisa, dos artigos selecionados, evidenciou-se na amostra: dois estudos 

exploratórios, um analítico, um analítico transversal, um observacional, um observacional 

prospectivo, um observacional retrospectivo, um transversal, um coorte histórico, um descritivo 

qualitativo, um descritivo quantitativo. Com relação à indexação dos 11 artigos, destacou-se o portal 

SCIELO, disponíveis online pelo portal CAPES. Os artigos selecionados foram organizados e 

apresentados na Tabela 1.  

 

Tabela 1 - Artigos selecionados para a amostra desta revisão integrativa, organizadas segundo país, ano, 

periódico e base de dados de publicação, título, objetivo e tipo de estudo, 2017.  

 

País/ 

Ano 

Revista/ 

Qualis 

B
as

e 
de

 

D
ad

os
 

Título Objetivo 
Tipo de 

Estudo 

Brasil 

199610 

Rev Lat 

Am Enfermag

em 

A1 

Sc
ie

lo
 

Infecção hospitalar 

nos hospitais 

escola: Uma análise 

sobre seu controle. 

Identificar as metodologias de 

vigilância e controle da 

Infecção 

Hospitalar (IH) e analisar a 

atuação do enfermeiro no 

contexto do controle da I.H. 

Analítico. 

Brasil 

200611 

Rev. Soc. 

Bras. Med. 

Trop. 

 

B1 

Sc
ie

lo
 

Febres 

hemorrágicas por 

vírus no Brasil. 

 

Mostrar casos clínicos das 4 

doenças deste tipo que 

ocorrem no Brasil: febre 

amarela, dengue 

hemorrágico/síndrome de 

choque do dengue, febre 

hemorrágica por arenavírus e 

síndrome pulmonar e 

cardiovascular por 

hantavírus.  

Exploratório. 
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Brasil 

201212 

Acta Sci Biol 

Sci 

B4 

Sc
ie

lo
 

Prevalência de 

infecções 

hospitalares em um 

hospital geral de 

alta complexidade 

no município de 

Ponta Grossa. 

Traçar 

perfil das infecções de um 

hospital de alta complexidade 

do município de Ponta Grossa, 

Estado do Paraná. 

Descritivo, 

retrospectivo, 

quantitativo. 

Brasil 

201413 

Cien Saude Co

let  

B1 

Sc
ie

lo
 

Litíase urinária em 

trabalhadores da 

construção civil 

como indicador 

para a gestão em 

saúde e melhoria na 

gestão de pessoas. 

Avaliar a 

prevalência de litíase urinária 

em funcionários da 

construção civil, buscando 

identificar indicadores 

para a gestão em saúde e de 

pessoas. 

Observacional. 

Brasil 

201414 

Cien Saude Co

let  

B1 

Sc
ie

lo
 

Custo e 

caracterização de 

infecção hospitalar 

em idosos. 

Caracterizar perfil e custos 

de IH em idosos em um 

hospital terciário público. 

Analítico, 

transversal. 

Brasil 

201515 

Cien Saude Co

let  

B1 

Sc
ie

lo
 

Análise do perfil de 

pacientes com 

HIV/Aids 

hospitalizados após 

introdução da 

terapia 

antirretroviral 

(HAART). 

Descrever as características 

das hospitalizações de 

pacientes com HIV/ 

Aids no período de 1997-

2012. 

Transversal. 

Brasil 

201516 

Rev Bras 

Ortop  

B2 

Sc
ie

lo
 

 

Tempo de 

internação pré-

operatório: Um 

fator de risco para 

reduzir a infecção 

cirúrgica em 

fraturas de fêmur. 

Analisar as infeccões de sítio 

cirúrgico em pacientes 

submetidos a cirurgias limpas 

para correcão de fraturas de 

fêmur. 

Coorte 

histórica. 

Brasil 

201517 

Rev Bras 

Reumatol 

Engl Ed  

B1 

Sc
ie

lo
 

Posicionamento 

sobre o uso de 

tofacitinibe no 

algoritmo do 

Consenso 2012 da 

Atualizar as recomendações 

da Sociedade Brasileira de 

Reumatologia (SBR) sobre o 

tratamento da artrite 

reumatoide 

Revisão 

bibliográfica. 
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Sociedade 

Brasileira de 

Reumatologia para 

o tratamento da 

artrite reumatoide. 

(AR) no Brasil, 

especificamente com relação 

ao uso de MMCD sintéticos 

alvo-específicos. 

Brasil 

201718 

Cien Saude Co

let  

B1 Sc
ie

lo
 

Desigualdades 

intraurbanas de 

taxas de internações 

por condições 

sensíveis à atenção 

primária na região 

central do Brasil. 

avaliou as taxas de ICSAP e 

as causas nas áreas 

intraurbanas do município 

de Goiânia-Goiás. 

Observacional, 

retrospectivo. 

Brasil 

201719 

Online 

Brazilian 

Journal of 

Nursing 

B1 

Sc
ie

lo
 

Tecnologia 

educacional para a 

prevenção da 

infecção urinária na 

gravidez: estudo 

descritivo. 

Aplicar uma 

cartilha educativa sobre a 

prevenção da infecção urinária 

em um grupo de gestantes e 

analisar os problemas 

de enfermagem relacionados à 

ocorrência desse agravo. 

Descritivo, 

qualitativo. 

Brasil 

201720 

Braz J 

Anesthesiol  

          B1 Sc
ie

lo
 

Monitoramento de 

pacientes 

neurocirúrgicos no 

pós-operatório - 

utilidade dos 

escores de avaliação 

neurológica e do 

índice bispectral. 

 

Avaliar o efeito aditivo da 

escala de Ramsay, Escala 

Neurológica 

Canadense (CNS), Escala da 

Enfermagem de Triagem de 

Delírio (Nu-DESC) e Índice 

Bispectral 

(BIS) para observar se, 

juntamente com a avaliação 

das pupilas e da Escala de 

Coma de Glasgow 

(GCS), melhorava a detecção 

precoce de complicações 

neurológicas no pós-

operatório. 

Observacional, 

prospectivo. 

 

FONTE: A AUTORA, 2017. 
 

4. DISCUSSÃO 
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Um estudo tipo coorte histórica desenvolvido em um hospital de grande porte de Belo 

Horizonte no período de julho de 2007 a julho de 2009, sugere que clientes internados em instituições 

de saúde independente do setor, estão expostos a vários microrganismos patogênicos, devido a vários 

fatores, como: tempo de internamento, necessidade de procedimentos invasivos, uso de antibióticos 

e necessidade de ventilação mecânica, dentre outros, para isso os estudos concluem que além de haver 

alta vigilância, deve-se continuar com os treinamentos relacionados a meios de prevenção de 

infecções12, 16 . 

O treinamento é eficaz e trata-se de uma importante ferramenta para o desenvolvimento do 

conhecimento, na perspectiva de mudança de cultura e de rotinas, a fim de trazer benefícios para a 

redução de infecções. Segundo pesquisa realizada em um hospital universitário no interior de São 

Paulo, em 2008, cerca de 60% do contingente de funcionários pertencia a enfermagem, esta proporção 

atrai o olhar da administração do hospital, no sentido de querer fornecer e manter qualidade e padrão 

na assistência, para tanto faz-se necessário orientar ou mesmo reorientar quanto ás normas e rotinas, 

além de atualizações. Neste ponto, se encaixa a definição de educação continuada, a mesma consiste 

em manter ou salientar o aprendizado após a graduação, as grandes instituições com seu olhar 

empreendedor, visando minimização de riscos, geralmente possui um setor de educação continuada 

para treinamento de funcionários, a equipe também composta por um enfermeiro, ofertar curso de 

pequenas cargas horárias ou orientação de procedimentos e novas práticas, o mesmo pode ser durante 

ou fora do horário de trabalho 21. 

O enfermeiro da educação continuada também deve desenvolver e promover estratégias junto 

a toda equipe de enfermagem visando sempre à minimização dos riscos e maximização dos bons 

resultados. Para maior controle de números e resultados, ele pode agregar-se ao enfermeiro da 

Comissão de Controle e Supervisão de Infecção Hospitalar (CCIH), para juntos definirem metas e 

objetivos e trabalharem junto aos enfermeiros frente aos setores, sendo que estes devem salientar as 

informações de forma objetiva e simplificada aos funcionários, realizando orientação e reorientação, 

ocorrendo monitoramento em todas as áreas para gerar melhores resultados, evitando casos de erros, 

diminuindo problemas com omissão do profissional 21. 

Alguns fatores como ingestão hídrica inadequada, não aceitação total da alimentação 

fornecida pela nutrição, o atraso no esvaziamento da bexiga, podem levar a manifestações de 

Infecções do Trato Urinário (ITU’s); analisando a rotina da enfermagem nos hospitais, o paciente 

muitas vezes se sente constrangido em solicitar ajuda para trocar a fralda ou ceder à comadre/papagaio 
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sabendo que a enfermagem em alguns casos ainda demonstra indiferença quando se trata de diurese 

e evacuação, atitude essa que os mesmos podem estar tomando devido a sobrecarga de trabalho ou 

cansaço13,19. 

Um longo internamento, ambientes não privativos como as UTI’s que associados à mudança 

de rotina podem levar o paciente ao não esvaziamento adequado da bexiga em momento oportuno. O 

uso da sondagem vesical de demora (SVD) para controle rigoroso do balanço hídrico é necessário em 

pacientes críticos, entretanto quando o seu quadro clínico passa a ser de risco, seu uso deve ser 

analisado para o uso adequado e a retirada na hora certa, por ser uma porta de entrada para infecção.   

Segundo estudos, para a diminuição do número de internamentos, a solução está voltada a 

Atenção Primária a Saúde, serviço que se apresenta como porta de entrada do usuário no Sistema 

Único de Saúde. Quando o trabalho é desenvolvido com eficiência, o internamento pode não ser 

necessário, evitando complicações, entre elas, a infecção causada pelo uso do cateter vesical de 

demora18. 

Na infecção urinaria a variação do PH, que modifica a coloração da urina, quando o paciente 

apresenta infecção, o profissional pode detectar de forma precoce observando a bolsa coletora. 

Evitando o uso indiscriminado de antibióticos, receitados durante consulta medica, que geram 

resistência bacteriana. A resistência bacteriana é um dos principais problemas atuais de infecções 

hospitalares.  A supervisão do enfermeiro e essencial para combater o problema existente 27. 

Estudos de avaliação das informações obtidas na base de dados do DATASUS, sobre a 

morbidade hospitalar das internações em idosos, nos anos de 1994 a 2005. Aponta que os idosos 

necessitam de internamento de longa permanência, e a incontinência urinária se faz presente pela 

mudança do seu ambiente familiar para hospitalá-lo, por isso, o uso do cateterismo vesical de demora 

acaba sendo empregado.  Observa-se que esta possível indicação está ligada ao favorecimento do 

processo de trabalho da equipe de enfermagem. Ressalta-se que os idosos apresentam um sistema 

imunológico frágil e debilitado e o uso de um dispositivo invasivo, como o cateter vesical de demora, 

torna-se a porta de entrada para uma infecção. Por isso, observa-se a incidência de ITU como um 

indicador de qualidade adotado por muitos hospitais. 14,22 

Além dos idosos pode-se evidenciar outra população com longos períodos de internamento, 

aqueles portadores de Human Immunodeficiency Virus (HIV) ou Acquired Immunodeficiency 

Syndrome (AIDS), esta população tem seu sistema imunológico imunossuprimido, devido 

prognostico desta patologia, sobretudo no sexo feminino quando comparado ao masculino apresenta 

maior tempo de internação, entretanto, a internação no sexo masculino é mais frequente. Estes 
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pacientes necessitam de longos internamentos que requerem procedimentos invasivos, sendo a 

infecção de trato urinário a primeira a se manifestar. 15 Sabe-se, que a infecção requer tratamento com 

antimicrobianos, que nesta população possivelmente são utilizados os de largo espectro, incluindo o 

risco para complicações como a sepse.  

Ressalta-se que o cateterismo vesical de demora é um procedimento privativo do enfermeiro, 

cuja contaminação pode ocorrer durante a realização do procedimento, para minimizar o impacto da 

infecção hospitalar é fundamental a atuação da Comissão de Controle e supervisão de Infecção 

Hospitalar (CCIH), a mesma deve ter maior rigor em hospitais onde há presença de estagiários, os 

chamados hospitais escola; este comportamento pode causar escassez deste procedimento para o 

futuro profissional. 10 Entretanto, o envolvimento dos enfermeiros na formação dos novos 

profissionais é imprescindível, não limitando a formação e a capacitação dos mesmos, pois a 

experiência em tal procedimento requer a realização da técnica com segurança para minimizar ITU. 

Para a melhoria da qualidade da assistência de enfermagem, o enfermeiro deve desenvolver o 

processo de trabalho fundamentado na sistematização da assistência de enfermagem, antes da 

prescrição dos cuidados com a sondagem vesical de demora é necessário que o enfermeiro realize os 

diagnósticos e intervenções de enfermagem para tal, de acordo com o NANDA 23 define-se: Risco 

para infecção: relacionado ao local de invasão do microrganismo, secundário a presença de vias 

invasivas. Que tem como meta o indivíduo não deverá apresentar infecção ou ter o risco de infecção 

diminuído. Que para sua resolução podemos empregar as seguintes intervenções: realizar higiene do 

meato uretral com água e sabão ou antisséptico degermante; evitar que a bolsa coletora encoste-se ao 

chão e seja acomodada adequadamente; clampear a extensão da bolsa durante a mobilização do 

paciente; inspecionar a área do meato uretral para atentar a sinais de infecção; esvaziar a bolsa 

coletora quando a mesma ultrapassar dois terços do seu limite24. 

Outro diagnóstico de enfermagem é o Risco de Integridade Tissular Prejudicada que está 

relacionado aos efeitos irritante mecânicos ou até mesmo por pressão secundária a sonda urinária. 

Sua meta é proporcionar que o indivíduo apresente integridade tissular em meato uretral. Para isso, 

propõem-se as seguintes intervenções: manter a sonda devidamente fixada na região ilíaca, esta deve 

ser trocada diariamente ou quando necessário; bem como, o cuidado para não tracionar a sonda 

durante a mobilização do paciente tanto no transporte como na mudança de decúbito. 24 

Finalizando as etapas da SAE, o enfermeiro deve realizar a quinta etapa que consiste na 

avaliação dos resultados esperados, estes se foram atingidos ou não. Esta também inclui a reavaliação, 

que deve ser diária, desta forma, é possível acompanhar as alterações apresentadas pelo paciente, 
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como se observa aos que fazem uso de SVD: integridade da pele, queixa de dor e prurido, presença 

de edema, rubor no local de inserção do cateter, integridade da sonda, da bolsa coletora, bem como, 

os sinais de melhora relacionados à clínica do paciente25.Para tanto, estes dados subsidiam a tomada 

de decisão pelo enfermeiro a fim de evitar o uso indiscrimidado da SVD, ou confirmar a necessidade 

de seu uso26. 

Para avaliar a qualidade da assistência no uso da SVD, a mesma portaria, estabelece 

indicadores para monitoramento do cuidado prestado, a saber: incidência de trauma de trato urinário 

que é calculado a partir do número de pacientes com trauma uretral no mês, divide pelo número total 

de pacientes que utilizam este dispositivo, multiplicado por 100; para a incidência de perda ou 

obstrução de SVD relaciona-se o número de perdas/obstrução de SVD, divido pelo número total de 

pacientes com SVD/dia, vezes 1000; para ocorrência de fixação inadequada do cateter, observa-se o 

número de cateteres fixados inadequadamente/dia, divido pelo número total de paciente com 

cateter/dia e multiplicado por 1000; e por último para ter o índice de ITU, o número de pacientes com 

ITU pós-cateter por dia, divido pelo número total de pacientes com cateter/dia e multiplicado por 

1000.26 

Segundo o parecer do COFEN na portaria nº 450 de 2013, o enfermeiro deve participar da 

elaboração de protocolos voltados a este tema em conjunto com a CCIH. Outra atribuição importante 

definida por esta resolução é a escolha do calibre do cateter, pois este cuidado é definido pelo 

enfermeiro no momento que faz a indicação do procedimento, na busca de garantir drenagem 

adequada, minimizar possíveis traumas relacionados à introdução do cateter, e substituição do sistema 

de drenagem quando houver quebra na técnica asséptica, a revisar da manutenção do dispositivo 

regularmente e decisão de removê-lo assim que possível. Destaca-se que estas intervenções devem 

ser registradas de modo claro e fiel no prontuário do paciente, pois se trata de um cuidado indireto 

que aponta para uma assistência de enfermagem de qualidade26. 

 

5. CONCLUSÃO  

Destaca-se que os profissionais da área da saúde, sobretudo a equipe de enfermagem, devem 

estar comprometidos em realizar as medidas de prevenção de infecção hospitalar, na busca de uma 

assistência de qualidade. Há riscos envolvidos no uso do cateter vesical de demora, sobretudo isso 

não inviabiliza o seu uso que é necessário para o tratamento do paciente.  

Evidenciou-se a importância da indicação do cateterismo vesical de demora respeitando um 

rigoroso critério, tendo como foco a prevenção de infecção hospitalar pelo uso de procedimentos 
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invasivos desnecessariamente. Deste modo, respeitar os fundamentos da técnica de passagem da 

sonda, com o uso de dispositivo estéril, a não reutilização de materiais e a destreza para a introdução 

da sonda, são imprescindíveis para a redução da ITU.  

Portanto, esta revisão de literatura aponta como fator de risco a este tipo de infecção o tempo 

prolongado de uso deste dispositivo, de internação e a eventual quebra da técnica. Fato este que 

comprova a necessidade da educação em saúde aos profissionais da enfermagem, tanto os 

enfermeiros, como toda a equipe de enfermagem, pois são responsáveis pela manutenção diária deste 

dispositivo. 

Acredita-se que essa revisão integrativa poderá proporcionar subsídios para os profissionais 

de saúde que lidam diretamente com os cateteres vesicais com a finalidade de aperfeiçoar as práticas 

clínicas e diminuindo assim os índices de infecção urinária. 
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