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OBJETIVO: Promover o esvaziamento vesical e avaliar perfusão tecidual 

RESPONSÁVEIS: Enfermeiro  

Nº Ação Atribuição Informações complementares 

01. 
Explicar ao paciente 
o procedimento 

Enfermeiro 
Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante, 
para auxílio na colaboração do paciente durante o 
procedimento, quando possível. 

02. 
Escolher o calibre 
adequado da sonda 

Enfermeiro De acordo com a avaliação do tamanho do meato urinário. 

03. 
Dispor os materiais 
necessários de fácil 
acesso 

Toda a equipe 

A equipe deverá auxiliar o enfermeiro na abertura dos 
materiais estéreis: 
-Sonda Foley do calibre escolhido; 
-Seringa de 20ml (masculino 02, feminino 02); 
-Luva estéril; 
-Xilocaína gel; 
-Água destilada 20ml; 
-Gaze; 
-Solução fisiológica 0,9%; 
-Esparadrapo; 
-Sistema coletor fechado; 
-Campos estéreis; 
-Bandeja de sondagem vesical. 

04. Calçar luvas estéreis Enfermeiro De maneira asséptica. 

05. 
Testar o balonete da 
sonda 

Enfermeiro 
Através da infusão do volume indicado no balonete; 
Após desinsulflar o balonete e dar continuidade ao 
procedimento. 

06. Limpar a genitália Enfermeiro 
Utilizar solução fisiológica; 
Utilizar a pinça Cheron da bandeja de sondagem vesical. 

07. 
Lubrificar a sonda ou 
o meato urinário 

Enfermeiro 
Em sondagem feminina a sonda deverá ser lubrificada, já 
na masculina, deverá ser introduzido no mínimo 10 ml de 
lidocaína gel com auxílio de uma seringa. 

08. Introduzir a sonda Enfermeiro Em ambos os sexos, introduzir a sonda até o “Y”. 

09. Inflar o balonete Enfermeiro 

Certificar o volume necessário de acordo com 
especificação impressa na própria sonda. Observar a 
reação do paciente bem como fascie de dor. No caso de 
dor, o procedimento deverá ser interrompido. 

10. Posicionar a sonda Enfermeiro 
Tracionar a sonda levemente, até o momento que 
demonstre resistência; 
Neste momento já observar a drenagem da diurese. 

11. Fixar a sonda  Enfermeiro 
Em mulheres fixá-la na raiz da coxa, e em homens em 
região supra púbica. 

12. Identificar a sonda Enfermeiro 
Identificar no saco coletor a unidade móvel, a data da 
passagem da sonda, o calibre da sonda e o responsável 
pelo procedimento. 

13. 
Higienizar o paciente 
e deixá-lo confortável. 

Enfermeiro 
Manter observação sobre o aspecto da drenagem; 
Manter o saco coletor num nível abaixo da cintura para a 
drenagem da diurese e clamp aberto. 
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OBSERVAÇÕES: Quando a passagem da sonda for realizada em ambiente domiciliar ou dentro da própria 
viatura, e não houver a disponibilidade de antisséptico para a antissepsia da genitália, limpar a genitália com 
solução fisiológica o máximo que conseguir. Nos casos de trauma abdominal com suspeita de fratura de bacia, a 
sondagem vesical é contra-indicada, até que se comprove a inexistência de lesão do canal uretral ou bexiga. 
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