
SEGURANÇA EM ALTA 

“Na ausência de bolsa coletora 

sistema fechado, nunca utilizar 

outro material em substituição, 

devido ao risco de infecção”  

23 de setembro de 2020 

 Paciente, após receber 

alta, teve lesão de uretra 

por falha na assistência! 

 Retirou sonda vesical 

sozinho; 

 Sonda inserida sem 

bolsa coletora sistema 

fechado. 

Juntos pelo melhor para o paciente 

Prevenção de 
Infecção de Trato 

Urinário 
 A infecção do trato urinário (ITU) é uma das infecções 

associadas à assistência à saúde de grande potencial 

preventivo, visto que a maioria está relacionada à 

cateterização vesical.  

 Em uma manhã de domingo, pacien-

te teve trauma de uretra após retirar 

sua sonda vesical de demora no ba-

nheiro da unidade de saúde, com o 

auxílio de seu acompanhante.  

 O evento adverso ocorreu por falha 

na realização do cateterismo vesical de 

demora, considerando indicação equi-

vocada, realização do procedimento 

sem bolsa coletora sistema fechado 

(sendo  utilizado um frasco de soro 

com equipo para essa finalidade) e até 

mesmo falha na transição do cuidado 

do paciente para os demais setores 

pelos quais foi assistido, incluindo 

também falha na realização do exame 

físico.  

 Em decorrência desta cadeia de 

falhas assistenciais, o paciente que já 

estava de alta, teve trauma de uretra, 

prolongando o tempo de permanência 

na unidade e, após estabilização do 

quadro, necessitou ser encaminhado 

para o hospital. 

 Deste modo, reforçamos algumas reco-

mendações imprescindíveis para a seguran-

ça e qualidade assistencial, relativas à indi-

cação e técnica de sondagem vesical de de-

mora (SVD) assim como medidas de preven-

ção de ITU. 

 Segundo o manual Medidas de Prevenção 

de Infecção Relacionada à Assistência à Saú-

de (ANVISA), as indicações para uso 

de cateter urinário  são:  

1. Pacientes com impossibilidade de mic-

ção espontânea; 

2. Paciente instável hemodinamicamente 

com necessidade de monitorização de 

débito urinário; 

3. Pós - operatório, pelo menor tempo 

possível, com tempo máximo recomen-

dável de até 24 horas, exceto para cirur-

gias urológicas específicas;  

4. Tratamento de pacientes do sexo femi-

nino com úlcera por pressão grau IV 

com cicatrização comprometida pelo 

contato pela urina.  

Medidas relevantes para   

prevenção de ITU  

 

1. Evitar inserção de sonda vesical de demora sem ter indicação apropriada; 

2. Optar, quando possível, por meios alternativos à inserção (cateterismos vesical 

intermitente, condom); 

3. Técnica asséptica para inserção do cateter urinário. Treinar continuamente a 

equipe sobre a técnica asséptica correta; 

4. Manter o sistema coletor sempre fechado e estéril; 

5. Fixar a bolsa coletora sempre em nível abaixo da bexiga, sem trações; 

6. Esvaziar a bolsa coletora regularmente; 

7. Trocar todo o sistema quando ocorrer desconexão, quebra da técnica assépti-

ca ou vazamento; 

8. Remoção oportuna do cateter vesical. 



Um ambiente mais seguro depende das nossas 

ações! Quando presenciar a ocorrência de um 

incidente, evento adverso, queixa técnica de 
materiais/equipamentos, infecção associada à 

assistência ou a quase falha, faça a notificação!  
 

https://docs.google.com/forms/d/1PPJJlen1Jq-
urVSQT5ds4GuTnDMNz5NrKtL9-mgb3HM/

viewform?edit_requested=true 
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Técnica correta 

1. Reunir o material para higiene íntima, luva de procedimento e luva estéril, 

campo estéril, sonda vesical de calibre adequado, gel lubrificante, antisséptico 

preferencialmente em solução aquosa, bolsa coletora de urina, seringa, agulha 

e água destilada; 

2. Higienizar as mãos com água e sabonete líquido ou preparação alcoólica para 

as mãos;  

3. Orientar o paciente sobre o procedimento a ser realizado e a sua finalidade; 

4. Realizar a higiene íntima do paciente com água e sabonete líquido (comum ou 

com antisséptico);  

5. Retirar luvas de procedimento, realizar higiene das mãos com água e sabão; 

6. Montar campo estéril fenestrado com abertura;  

7. Organizar material estéril no campo (seringa, agulha, sonda, coletor urinário, 

gaze estéril) e abrir o material tendo o cuidado de não contaminá-lo; 

8. Calçar luva estéril;  

9. Conectar sonda ao coletor de urina (atividade), testando o balonete (sistema 

fechado com sistema de drenagem com válvula anti-refluxo);  

9. Realizar a antissepsia da região perineal com solução padronizada, partindo da 

uretra para a periferia (região distal);  

10. Usar gel lubrificante estéril, de uso único, com ou sem anestésico (dar prefe-

rência ao uso de anestésico em paciente com sensibilidade uretral); 

11. Introduzir gel lubrificante, com auxílio de uma seringa, na uretra em homens; 

12. Lubrificar a ponta da sonda com gel lubrificante em mulheres; 

13. Seguir técnica asséptica de inserção;  

14. Observar drenagem de urina pelo cateter e/ou sistema coletor antes de insu-

flar o balão para evitar lesão uretral, que deverá ficar abaixo do nível da bexi-

ga, sem contato com o chão; observar para manter o fluxo desobstruído;  

15. Fixar corretamente o cateter no hipogástrio no sexo masculino e na raiz da 

coxa em mulheres (evitando traumas);  

16. Assegurar o registro em prontuário e no dispositivo para monitoramento de 

tempo de permanência e complicações;  

17. Utilizar cateter de menor calibre possível para evitar trauma uretral; 

18. Para o processo de retirada da SVD deve-se proceder conforme as seguintes 

orientações: retirar a fixação da SVD; adaptar a seringa na via do balonete e 

aspirar todo o seu conteúdo ; tracionar a sonda, retirando-a lenta e delicada-

mente. Caso haja resistência, verificar se o conteúdo do balonete foi totalmen-

te aspirado; Desprezar sonda no saco de lixo infectante; higienizar as mãos. 


